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 .ديدجلا دهعلا نم "5 5و ,ميدقلا دهعلا نم 710 اهنم ١5: نايرق شيرلا يف تاءارقلا ددع غلب
 باسحلا عبتت يتلا دايعألا نمضتي ءلوألا :نيمسق يف ةّيسقطلا ةخسلا ىلع 0

 باتكلا اذه .ةيسقطلا ةنسلا وأ يرمقلا باسحلا عبتت يتلا دايعألاو داحآلا نمضتي يناثلاو ءيسمشلا

 .ةيناش عّبطُي مل >-

 نم هبرع دقو تا تالا 22 يحزت نايرق شير صن عضاو 1
 كك 0 ل نود ءيه 0 ل

 ,تاءارقلل نيفلتخم نيينورام نيديلقت مامأ ًاننأ نيبت اكنمْلَس لايرق شيرو ايحزق نايرق شير نيب

 .اكيملَس طوطخمب ملع ىلع نكي مل اًيحرَف نايرق شير عضاو نأ ىلع لدي امم

 ايذره ليسراع تغألا)
 نيسدقألا ميرمو عوسي يبلق ةينابهر

 .توريب .ةينانبللا ةعماجلا ءاهبادآو ل لا ا ا

 .توريب ءفسوي سيدقلا ةعماج .توهاللا ةّيلك -ةينيدلا تاساردلا يف مولبد د.

 .كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماح ءايجروتيللا دهعم -ةيجروتيللا مولعلا يف ة ةزاجإ :

 .كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماج ءايجروتيللا دهعم ,ةّيجروتيللا مولعلا يف هاروتكد :7

 ,توريب يف فسوي سيدقلا ةعماج 4 ةيجروتيللا مدلل اناس تسرداب م ناتسأ 5

 0 نم

 30 ا 0 20 ا ا للا للا
 .ةيحيسملا صوصنلا مدقأ) طسوالا قرشلا يف توهاللا دهاعم ةطبار تاروشنم ءاياده ليسرام

 (* ,ةيجروتيللا صوصنلا
 1١- 2/7٠٠8 510 تاعوضومو نوفلؤم :ايجروتيللأ دهعم تاروثسشم سراهف .” * ٠ 5 ءليسرام اياده -
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 رشانلا ةمدقم

 9(2) كيلسكلا - سدقلا حوّرلا ةعماج يف اًيجروتيللا دهعم تاروشنم ةلسلس يف

 يف يباتكلاو يجروتيللا ديدجتلا ةشرو مضخ ىفو ؛تبات اًنحوي بألل 4

 وا ا سوا

 اهدعبو هتعابط لبق لايجأ ةليط ةّينوراملا ةسينكلا هنم تذغت مك ملعي لكلا

 ىف «(ليجنإلا ءانثتساب) ديدجلاو ميدقلا نيدهعلا نم ةيباتكلا تاءارقلا هذه اهلامعتساب

 اهب لفتحُيو شاعت ْبرلا ةملكف . ةّيسقطلا ةنسلا رادم ىلع دايعألاو ةّيعيبلا ضورفلا

 حالصا ةشرو يف امه «نامأوتلا ناذه .ّئجروتيللا راطإلا يف نكمي ام لضفأب

 باتكلا صوصن ريسفت ىلع نوبصني ءرثك ُبرلا ةملك يف نوثحابلاو .ٌرمتسم

 . نينمؤملل اًيح ًءاذغ همّدقتو : ةيحا ايجروتيللا هنم ىقتست ىتح سدقملا

 كلذو «هميدقتو «ةيبرعلا يف ايحزق نايرق شير رشن يف انتبغر تناك ءانه نم

 رلاتلا عفاو :ةيلاتلا عفا هدلل

 ..نآلا نت ةرشن دعي مل ميقلا :تانكلا اليه تا

 ,2م١14١ ةنس ايحرق ةعبطم يف عبط ينورام نايرق شير باتك لّوأ هنإ -؟

 . ةينوراملا ةينانبللا ةينابهرلا ىلإ ةدئاعلا

 ةيباتكلاو ةيجروتيللا رداصملا لك ماسلا , حالصاللا ا

 نيفدلا مهن مهتارت نع بيقدتلا نيثحابلل ىنستيل



 د نايرق شير

 يذلا (م١؟ 547 مبدقلا ّينوراملا طوطخلا) اكنملس نايرق شير عم ةنراقملاب -:

 اًيحزق نايرق شير يعضاو نأب نّيبت «(م3/2١ ةنس) تبات اًنحوي بألا ةرضح هرشن

 ةنس تاءارقلا نع ديحولا مهباتك مهعبط دنع طوطخلا اذهب ملع ىلع اونوكي مل

 ميل يتسن ع نيتح مثحابلل هميدقتو «باتكلا اذه رشن ديفملا نم انيأر اذل . .م١

 نأب رهظت ةنراقملا نأو امّيسال .امهريصمو امهرّوطتو نيديلقتلا نيذه عيباني ةفرعم

 . تاءارقلل نيفلتخم نيّينورام نيديلقت نالثمُي ءاكنملس طوطخمو اّيحزق نايرق شير
 ؟اًيحزق نايرق شير هب ذخأ يذلا ديلقتلا وه ام :حورطملا لاؤسلا ىقبي

 'اًيحرق نايرق شير فصو ١-

 ةملكلاو . «نايرق شيرلا» ب ينوراملا سقطلا يف ةّيباتكلا تاءارقلا باتك فرع

 1.6ءانم ةيعيبلا ضورفلل ةراتخما تاءارقلا يأ اهمعه ىؤمه ةّينايرسلا ةغللا نم ةقتشم

 ديلقتلا ىف ةعبتم تناك ىتلاو , سّدَقملا باتكلل ةعباتتملا تاءارقلا لباقم .

 رم عطاقم هئاوتح ال (تاءوبنلا باتك» انطيأ يعد دقلو . 1.6010 8 ينابهرلا

 نايرق شيرلا نومضم -أ

 نم ةيباتك تاءارق ءديلقتلا هيلع جرد امكو ءاّيحرق نايرق شير نمضتي

 .ةدح ىلع عمجت يتلاو « ةّيليجن الا تاءارقلل ركذ دري الو .ديدجلاو ميدقلا نيدهعلا

 «نورق لاوط «ةنراوملا هلمعتسا يذلا (585 ةنس) الوبر ليجنإ يف لاحلا يه امك

 . ليجانألا بتك نم هريغ يفو « مهتّيجروتيل يف

 نايرق شير» هباتك ىف ةدراولا ايحزق نايرق شير نع تبات انحوي بألا اهبك ىتلا ةمّدلقملا ىل ١) ئر ؛اقلا ليحن 6

 باك خيرات» :ثلاغلا عطقملا كن مالا هذ سدقلا حو رلا ةعماج ا ا «اكنملس

 .ايحزق نايرق ورا نوفا وت ابلل تاجواعب نع لمقلا اذه يطع ” ”١-5 * ص «(نايرق شيرلا



 رشانلا ةمدقم ته

 ةءارق ١/8" اهنم :ةءارق ا/9١ ايحزق نايرق شير يف ةدراولا تاءارقلا ددع غلب

 سلا ىلع ةعر رم تا ءارقلا ىلع فيلكا اعلا نو هدو" فر ينقل ديعلا نب

 :نيمسق يف « ةّيسقطلا

 نوناك ريتش نم اذبيو «ىممللا هباسكلا ةعئاتلا دايعألا سضتي لوألا بسقلا

 لّوألا نوناك رهش رخآ يف يهتنيو «ةنسلا رهشأ ّلكب ارورم «ّبرلا ةناتخ عم يناثلا

 هذه ىلإ ةفاضالاب ءلّوألا مسقلا اذه يف .لافطألا لتق ّصخت يتلا ةءارقلاب

 ديهش ديع ءام لوسر ديع «ءارذعلا ميرم فرش ديع صخت تاءارق كانه « تاءارقلا

000200 

 ةنسلا وأ ايرمقلا باسحلا عبتت لا دايعألاو داحالا ّمضتِبف .يناثلا مسقلا اّمأ

 :ةّيسقطلا ةنمزألاب اًرورم ّبرلا ةناتخ دعب يذلا دحألاب مسقلا اذه أدبيو .ةيسقطلا
 ديع دعب داحالا «ةرصنعلا دعب داحالا «ةرصنعلا «ةمايقلا «مالآلا ,موصلا « حندلا

 لبق داحآلا مث «ةّيدرولا ةدّيس ديع لّوألا نيرشت رهش نم لّوألا دحألا «بيلصلا
 دحأ ءايركر ةراشب كج ع ةعيبلا سيدقت دحأ (ةعيببلا كيوم ذيبأ : نهو داللملا نيع

 رام نايب لحأ ءانحوي دلوم لجأ ءءارذعلا ميرم ةرايز لجأ ,ءارذعلا ميرم ةراشب

 . داليملا دعب يذلا دحسألا ايحخأو  ةبسنلا دحأ وهو داليملا لبق دحألا ٠«لسوي

 مسقلا وهو «تاءارقلا نم يناثلا مسقلا انيلع هحرطي لاؤسب « عطقملا اذه يهنن

 برلا ةناتخ دعب يذلا دحألاب أدبي ذا « ةّيسقطلا ةنسلا وأ ّيرمقلا باسحلا عبتي يذلا

 ىلع مالكلا نكمي له :يلاتلا وه لاؤسلا . حندلا (اهلّوأو) ةّيسقطلا ةنمزألاب ارورم
 ؟حندلا ديع عم ةينوراملا ةيسقطلا ةنسلا ةيادب

 نحوي بألا اهمّدق ةّيملع ةّيرظن ىلإ ئراقلا ليحن .«ثحبلا اذه يف ةقالطنالل

 :لاق ثيح ”ينوراملا سقطلا يف حندلا نمز نع هلاقم يف تبات

 مسق تاروشنم « ةّيسقطلا ةنسلا 2 («حارتقاو ةيرظن :ينوراملا سقطلا يف حندلا نمز» « تبات انحوي بألا -؟
 .ه7” ص )٠١(. ١9488. .سدقلا حورلا ةعماج يف اًيجروتيللا



 اى كايرق شير

 ىف
 ةيليجن الا تاءارقلا هب تينع عنآلا ئتح .هابتنالا عرتسي مل ّصاخ ٌرْشَّوم كانه»

 حندلا دعب لّوألا دحألاب أدبت ( ساّدقلا باتك يف ,هذهف . ّصاخلا ّيجروتيللا نمزلل

 3 مزنحرو يا ىلا داليا كوع قيس يذلا ةبسنلا دحأب يهتنتو 1١:55-1753(2 وي)

 اياقب مامأ نحن له ؟ةّينوراملا ةّيسقطلا ةنسلا لّوأ يف حندلا عضي ًاليلد ٌرَّسْؤملا اذه سيلأ

 (؟تاذلاب حندلا موي داليملاب لفتحي ناك «تيلاحلا ديلقتلا نم قرعأ ٍديلقت

 يحرق نايرق شير تاءارق اهنم ةنّوكملا ةّدالا -ب

 :نع ةرابع ىهو :اميقزت لمحت ال تاكفصلا نم ددعب كآيرق نشيرلا باعك ادي

 اذهب أرقي نمل هيبنت» :يلاتلا وهو اًناونع لمحت ةحفصو «نايرق شيرلل فصو يّتحفص

 ىلإ رظنلا تفلن . ّينايرسلا فرحلاب ةحفصلا ميقرت ديع لك مامأ . يرمقلاو ّيسمشلا

 «ةحفصلا مقر كلذب دصقيو ءهجولا ددع :يلاتلا ريبعتلا لمعتسي ّصنلا بتاك نأ

 تاحفص ادق (ةين لا ريغ ثاحقيملا هذه دعي نم . .ةراقتا ةوارقلا وأ ديغلا مويل

 ةتايرشلاب ا لوألا ةيفصلا ةثايرسلا ةنوهبألا فرحألا يببحب ةبقرلا :كاوارقلا

 واو فاك ءات ةحفص رخآو .تنايرق شير سّدقملا باتكلا :وهو باتكلا ناونع لمحت

 كلملا نوعب باتكلا مت :ةيلاتلا ةلمجلا ةياهنلا يف لمحتو « 15 يأ ةّينايرسلاب

 . باَهَولا

 .ديدجلاو ميدقلا نيدهعلا نم يه نايرق شيرلا تاءارق نأ ىلإ انرشأو قبس دقل

 ضرفلا تاولص ىف ميدقلا دهعلا نم ةراتخما تاءارقلا نأ ىلإ رظنلا تفل ّىهيدبلا نمو

 صصخي عوبطملا نايرق شيرلا نأ كلذ «ليلد ىلإ جاتحي ال حضاو رمأ ينوراملا

 نأب ريكذتلا لفانلا نم سيلو .ضرفلا تاعاس ضعبل ميدقلا دهعلا نم تاءارق

 حورشب اًقفرم ميدقلا دهعلا ّصن انايحأ تبنت ميدقلا دهعلا تاءارقل ةّينوراملا تاطوطخلا

 ةّينايرسلا ةطوطخملا ىف لاحلا ىه امك «هتاذ ّصنلل ىنايرسلا مارفأ سيّدقلا ىلإ ةبوسنم

 يناثلا نرقلا ىلإ ىقرت ىتلاو ءارتلكنا يف دروفسك وا ةبتكم يف ةظوفحملا 11انم6 2



 شي انلا ف لقُم

 يهو «رابحألا رفسو جورخلا رفسو نيوكتلا رفس نم ةراتخم اهيف تاءارقلا .رشع

 , ميدقلا دهعلا رافسأ مظعم ءاَّذِإ ."ريبكلا موصلا نمز يف ءاسملا تارلبع ىلع غرو

 باتكل ةنوكملا ةداملا يه « ةّيكيلوثاكلا لئاسرلاو سلوب رام لئاسرو « لسرلا لامعأو

 يهلإلا ضرفلا تاعاس فلتخم يف ةيجروتيللا ةءارقلل ةدعم يهو . ايحزق نايرق شير

 ثالث :يتآلاك وهف ءايعيزوت امأ . نيسيّدقلا دايعأ ضعبو « ةيضقطلا ةنيسلا زاده ىلع

 . ديدجلا دهعلا نم ناتنثاو ميدقلا دهعلا نم تاءارق

 نايرق شيرلا عبط ناكمو خيرأت -؟

 :ىلي ام ةمقرملا ريغ باتكلا ةمّدقم يف اًًينرح ءاج

 ةخسنلا ىلع هطبض ميكحتو هتلباقم دعبف ,ةدئافلا ليزج باتكلا اذه ناك الو

 يك اطنألا ؛شيبح سرطب فسوي رام كريرطبلا دّيسلا سدق رمأ ردصف .ةّينايرسلا
 .ةّينوراملا ةفئاطلا سئانك عيمج يف هلامعتساو هئانتقال اليهست هعبطب ةطبغلا لكلا

 .اًيحرق سوينوطنأ رام ريدب مهتقفنو نيّينانبللا نابهرلا ةعبطمب عبط دق .هرمأ بجومبف

 ماَيأِب 018841١ ةنس زومت رهش نم تلخ ماَيَأ ةثالث يف هعبط نم زاجنلا ناكو

 .(مارتحالا لكلا *يبابشلا ليئوناّمع بألا سدق ٌهاعلا مهسيئر

 هعبط ناكمو خيرأتب ةقلعتملا ةّماهلا عجارملا ضعب -أ

 وخيش سيول بألا -

 يعوسيلا وخيش سيول بألل لاقم وهو رخآ عجرم ىلإ ريشن « قبس امِل اًديكأت
 بتكلا امأ» :(ايحزق ١- :ماشلا يف ةعابطلا نف :'قرشملا يف ةعابطلا نف خيرات» ناونعب

 مقر) ءاًيجروتيللا دهعم مسق تاروشنم . نيوكتلا رفسل ريسفت (رشانو مّدقم) « تبات اًنحوي بألا عجار ٠١-
 20.١945 (5 مقر) «رابحألا رفسل ريسفت ١( 4١987 مقر) « جورخلا رفسل ريسفت ؛, 487 ١

  -4ةنس 18840-1١87.

 .١مه.-8407١1 1888-4184 ةنس ا -ه

 .؟5ها!/(9١..)“ .قرشملا -5



 05190259-22000 0 نايرق شير

 تاما ذهنه ايها ع انصح ام ةقاق.هذيف «ةديدنلا اًكيرق ةعبظم نق :كتبعبط ىلا

 سرطبو يرفكلا هللا ةمعن نيلضافلا نيَّسقلا ةرضح اهب انيلع مّركت يتلا تادافإلاو ةريثكلا
 نم (نايرف شيرإ تاءلرف باتك -< ؛. . .اهّداوم بيترت ىلع اهانركذ دقو « تبات

 ١85١(. ةنس دايعألاو داحآلا ماّيَأ ىلتت سّدقملا باتكلا

 بيد سرطب يروخلا -

 'ةّينوراملا اًيجروتيللا :وه ءدوجولا ردان باتك يف أرقن ءهتاذ هاجتالا يف

 ةعبطلا نإ) :بيد لوقي .(تاءارقلا» نع عباسلا عطقملا يف ءابيذ سرطب يروخلل

 ةقيرعلا ةقللاب اهلكأو « تاءارقلا باتكل عطاقملا فلتخم دحاو باتك يف تعمج يتلا

 يف ةّينوراملا ةعبطملاب ١84١« ةنس شيبح كريرطبلا رمأ تحت اهب لمع ةعبطلا هذه

 انلو) الئاق بيد عباتيو .(«ىرخأ ةعبط يأ دجوي دعي مل «نيحلا كلذ ذنم .اًيحزق

 تا اب وس موج ديف ا ب

  لئاسر ُباتك ةّينوراملا ةسينكلا دنع نوكي نأ لبق هنأ ىلإ بيد سرطب ريشُي
 نمض اًعوضوم ناك امب يفتكت ةّينوراملا ةسينكلا تناك «نايرق شيرلا عبطُي نأ لبقو

 مايال صوصن ةءارق نم ةريخألا بتكلا هذه هيلإ ريشت ام وهو «ةسّدقملا بتكلا

 ضعب ىف ةيراجلا ةداعلا تناك هذه . (ةّيسقطلا) ةنسلا مايأ تابسانم فلتخمو دايعألا

 ؛ةطوطخم تناك (نايرق شير) تاءارقلا بتك ضعب نأو امك .ايروس يف سئانكلا

 ّصنلا قفارت يتلاو ةّيئايرسلا ةسينكلا ءابآ نم ةلتسم تاحورش «ةطوطخلا تاءارقلا

 جورخلاو نيوكتلا رافسأ ريسفت ىلإ ةدوعلاب اقباس هيلإ انرشأ ام اذه .باتكلا

 .رابحألاو

 ماعررع امآظ , ام |1111 ع1© 711047011112, ةك15, 1919, ص. 160-159 -ا/

 . هنيع قباسلا عج رملا -/



 رشانلا ةمدقم ْط

 ىطعل آل سيرف نايرق. شيرو تلاع نق تاج ورشلا ةءارق ةداغو !هبيد لوك

 نأ ريغ . اًيلاح دفن دق ايحرق نايرق شير نإ» :هلوق بيد يهنيو . «كلذ ىلع لثم ّيأ

 اهتابتكم يف نايرق شيرلا اذه نم خسنلا ضعب كلمت سئانكلا نم اًريبك اًددع

 . '(ةيج روتيللا

 تااليدعت نم هب انمق امو ينوراملا اًيحزق نايرف شير ةّيجهنم -'9

 ايحرق نايرق شير ةيجهنم ١-

 ناكمو خيرأت عم «(م51/١) ينوراملا اًيحزق نايرق شيرل افصو انمّدق نأ دعب

 لمهام ادن راكع ةقبأ اللي لبسي سلا مدت م كاناضإ ىأ تاكيكمت
 :تاحفصلا

 ىلع يوتحن «ميفرت لودو «ناودع تود تاعفضص عيس يافكلا ادي

 حيفصتلا أدبي مث . باتكلا سرهفو «ئراقلل اًهينتو «نايرق شيرلا نع تاحورش
 :باتكلا ناونع لمحت يتلا أ ةحفصلا نم . خلا ,ج - ب -أ :ةّيئايرسلا فرحألاب

 - ةينايرسلاب واو فاك ءات :ةريخألا ةحفصلا ىّبح «نايرق شير سّددقملا باتكلا

 . (باّهولا كلملا نوعب باتكلا مت» :ةرابعلا هذهب صنلا يهتني اهيف يتلاو .« 7

 اهانلخ دأ ىلا تااليدعتلا -ب

 ذنم « حيفصتلا ىلإ اندمع «ةّينقت بابسألو « ةّيبرعلا ةغللاب ّصنلا ةباتكل انتءارق يف

 . اهب انمق يتلا ةمّدقملل ةّيدجبألا فرحألاب حيفصتلاب انظفتحاو , يبرعلا مقرلاب «ةيادبلا

 صنلا يف اهدوجو مدعل رهشلا مسا ماما نيلاله نيب اهانعضو (رهش» ةظفل -

 . يناثلا نوناك :( ريشا : اتم , لصالا

 . هنيع قباسلا عج رملا ح8



 يي 0 نايرق شير

 ءاذل .ديعلا مساو رهشأللاو ماسقألا يف ةحفصلا مقر يلصألا ّصنلا لمحي ال -

 لّوألا مسقلا :الثم . نيلاله نيب ميقرت عضو ىلإ اندمع « حاضيإلا نم ديزملو

 مسا صو يرلا ةنادض 197-41 صو ىلاثلا نوناك 9-4111 ىه)

 . ّصنلا ىف ةدراولا ةغيصلا ىلع انظفاحف ,(دّيس اي كراب» ّصخي ام ىف اّمأ -

 متخُي ّصنلا نأ امك .ةيادبلا يف اًنايحأ ةدراو ريغ ةرابعلا هذه نأ ىلإ ريشنو

 . طقف (كراب» ب 10

 نيب ءانحّحص اننأ الإ ؛ًينوشركلا ىف ءاج امك اًيقرح ّصنلا ىلع انظفاح -
 تارق ؛مام "ا ١ املك : اثم :نحلا ويقل اليه فاملك شعب ( نيلاله

 . صنلا اهيلإ اعد ةيفاضإ ةرابع لك ع نيلاله نيب ءانعضوو ؛(تاءارق)

 ةدشلا اهضأ اننإ وابك 4 متل ةءارقل ليهم ع طاقنلاو لصاوفلا عضو اندمعت -

 . ىنعملا ميقتسيل ةكرحلا نايحألا ضعبو ةزمهلاو

 . ةيآلا ينعت (ددعلا» ةظفل و لصفلا ينعت (اسسر) ةينايرسلا نم (حاحصإ» ةظفل -

 تايآلاو لوصفلا يف قيقدتلا ةيفيك -ج

 تذحأ يذلا رفسلا مسا الإ تاءارقلا صوصن ةيادب يف نايرق شيرلا تبني مل

 ناك نإ ققحن نأ انررطضا كلذل .لّوألا ددعلاو حاحصإلا ديدحت عم ةءارقلا هنم

 ةءارقلا , ىلجتلا ديع ىف :الثم , ءاطخا ضعب ىلع انرثعو ال ما هيلإ راشملا وه رفسلا

 يهف تايالا امأ ؛ارزع رفس ىلإ ريشي نايرق شيرلاو ءايمحن رفس نم يه ةلاثلا

 اًنايحأو «ةملك ةملك ةياهنلا تح هتيادب نم اًيليصفت صن لك علاطن انحر اذل . ىرخأ

 - ىفخي ال امك- انتفلك «ةّيلمعلا هذه .هتياهنو هتيادب نم دكأتلل «ةّرم نم رثكأ

 ”لكب ةقلعتملا تايآلاو لوصفلل قيقد ركذ ىلإ ةياهنلا يف انلصوت «ليوطلا تقولا

 ةرهاظلا اهنأب لوقن نأ عيطتسن ال ةرهاظ ىلع انرثع .شيتفتلا اذه يف .ةءارق

 سصقلار دع ايوب ؟رصبلا نركي تايحألا نطعب نكلو ابك رملا ىضوضنلا ةيكيساولكلا



 رشاّتلا ةمّدقم كل

 يف ةقيرطلا هذه ىلإ هيونتلا نود يلاتلا لصفلا تايآب ةيادبلا عم ام لصف نم ريخألا

 ةدعنلا نع دينا د اما ا اب تورك ناحل يش را اسما

 ةراشإ َةّيأ نود لصف ىلإ لصف نم لقتني الثم . هّصن بيك رتل ةعباتتم ريغ تايآ هنيع

 . اهدمتعا ىتلا ةّيجهنملا ىلإ ةحضاو

 يحرق نايرق شير باتك يف ةّيساسألا تايطعملا - 4

 عوبطملا ّصنلا -أ

 ةمج تلا , (وتطيشفلا» صن عم ,ديعب دح ىلإ « نايرق شيرلا يف صنلا قباطتي

 ءابآلا ةمجرت نع ءىشلا ضعب فلتخيو ساما يباعكلال ة يملا ةينايربسلا

 يف قيقدتلل اهب انمق يتلا ةنراقملا يفف .ًيعيبط رمأ اذهو ١947(2 ةعبط) نيّيعوسيلا

 . ''هيدهع ىف سّدقملا باتكلل نييعوسيلا ءابآلا ةمجرت ىلع اندمتعا « ّصنلا

 ,ةءارق ١9/ غلب نايرق شيرلا يف ةدراولا تاءارقلا ددع نأب انركذو قبس دقل

 نم تاءارقلا نم ةريبكلا ةّيمكلا هذه:-نأب.ركذن نأ دون... جدقلا لهعلا نم #ا/ه اهنم
 :رخآو رفس نيب اهددع توافتي ميدقلا دهعلا

 ايعشأ ةءوبن يتأتو ؛ةءارق 4 8 هتاءارق ددعو « ىلوألا ةبترملا جورخلا رفس لتحي

 ةءارق ىلإ ءاينفصو ارزع يرفس نم نيتءارق ىلإ الوصو «ةءارق "5 :ةيناثلا ةبترملا يف
 نم يأ لامعتسا مدع ىلإ ةفاضالاب 7 . ليئثويو تيدوهيو ابحت رافسأ نماةدحاو

 ديشت + ةعماجلا .«ريمازملا .:.لّوألا ماّيألا لابخأ ..توغار :ئهو ةيلاتلا .بتكلا ضعب

 . ةينامث يه لمعتست مل يتلا بتكلا ددعف . قوقبح «موحن ءايدبوع عديشانألا

 رظنلا تفلنو .ةءارق "4 4 اهددع غلبف ,ديدجلا دهعلا نم ةذوخأملا تاءارقلا ام

 ؛ 8س الئ واتم دكا وه كاوارقلا دع ةنيس نأ ري هلماكب درو ةليادخلا ديعلا كأ نإ
 ددع غلبو «نيدهعلا يف بتكلا عيمج نيب يسايقلا مقرلا برض لسرلا لامعأ باتكف

 ١30 ةغبط :::قرشملا ناد تاروشس + سدقملا بادكلا 2



 ل ل 0 مارق ابي

 555 اهتاءارق ددعو ةيمهور لهأ ل سلوب رام ةلاسرب ار ورم « تاءارق ك1 - هتاءارق

 .اذوهيو «نومليفو « سطيت نم لك نم ةدحاو ةءارق ىلإ الوصو «ةءارق

 ةداعملا تاءارقلا ةرهاظ -ب

 يفو ةّرم نم رثكأل ةّيباتكلا صوصنلا ضعب لامعتسا ةرهاظ انّهابتنا تع ررتسا

 :كلذ ىلع لاثم « نايحألا ضعب اهسفن تاءارقلا داعتف . ةفلتخم تابسانم

 ؛(سّدقملا بيلصلا دوجو» «نايرق شيرلا نم ”.-9/ ةحفص «راّيأ رهش ىف

 راركت « نيتبسانملا يف . (مّركملا بيلصلا عافترا» 515-57 ةحفص «لوليأ رهش يفو

 ال :4 زح ؛4-4 7١: دع ؛١ 4-8 : ١7 رخ :ىلاتلا لكشلا ىلع ءاهسفن تاءارقلل

 ١8-70. 1:1 روق ١07: 57-484 ١ عأ؛ب 5

 ديع «لافالا نضع . نيدانكي. نديع ىف ةدعاو ةيارق دانت :«نايحألا ضع

 :ةدردلا ةديس قبح لولا نيرقت رهش ني لوألا دجالاو هياردعلا عرف نخل

 بوقعي :ىضرملا تيز سيركتو « يبنلا اًيليإ ديع . 11-17 :ا/ نييناربعلا صن داعي
 ١-١١. :ه سرطب ١ :ةعيبلا سيدقت دحأو موصلا نم ثلاثلا ءاعبرألا . ١7-١ :ه

 ةبسانمو ديف و كيغ نيو هيشلا :ةسوأ ةئرعمل ةلقصب ةسازرد ودينا 8 رهازعلا هته نا

 ةعباتتملا تاءارقلا ةرهاظ -ج

 تاءارقلا وهو « تاءارقلا لامعتسا نم رخا عون ىلع ايحزق نايرق شيرلا يف رثعن

 :كلذ ىلع لاثم . ةعباتتملا

 زاربمألا سيم ءاسم 1 سا 21 ع

 رارسألا سيمخن ليل نم ةثلاثلا ةموقلا +1-٠0٠ :1 9 رحخ

 رارسألا سيمخ حابص 17١-78 :1 رخ

 .( ١9-45 تايآلا ابناج كرت ّصنلا انه) ه.-١:48؟ رخ



 رشانلا ةمدقم 5

 كينيا .نسحالا الد 3 طي 1

 . دويل حيسمل ١ لوو ؟ ه جا © طظعا

 ةبكرملا صوصنلا ةرهاظ -د

 عباتتي نأ لدب ّصنلا نأ ينعي «ةبكرملا ةّياتكلا صوصنلل ّيكيسالكلا موهفملا

 لوصف نم هصن «عيمجت» ّصنلا بتاك دمتعي «تايآلاو لوصفلا بسح اًيكيسالك

 . تايآو الوصف - لوقلا ٌحص نإ - (زفقي» وهف ءرخآ ريبعتب .ةعباتتم ريغ تايآو

 ةفرعم ىلع « ةيحان نم : لدت اهنأب سّدقملا باتكلا ءاملع دنع ةفورعم ةقيرطلا هذهو

 ةيحان نمو «تاءارقلا هذه «عيمجت» راتخي يذلا لبق نم سّدقملا باتكلاب ةعساو

 . ةقيمع ةيتوهال ةرظن ىلإ ريشت + نع رجخأ

 تاءارقلا لامعتسا مدع وه انهابتنا ىعرتسي ام ءايحرزق نايرق شير ىفف انه

 لهاجت هراتخاو نايرق شيرلا بتك يذلا له لءاستنو .ّيكيسالكلا موهفملاب ةبكرملا

 دحب ةبسانملا وأ ديعلا وه اهنيب عمجي يذلا يسيئرلا طخلا وأ كرتشملا مساقلاو .ديدجلاو

 ميدقلا دهعلا بتك نم باتكل الامعتسا يسقط نمز لك ىف نأ ؛ ظحالن اذل .اهتاذ

 سلس أ تود تايآلا ضعب رايتخا اًضبأو لوصفلا ضعب رايتخا عم «ديدجلا وأ

 يف الإ موصلا نمز نم نيوكتلا رفس بايغ وه ءرظنلا تفلت ىرخأ ةرهاظو
 تايآلا عّزويو « 15و 45 لصفلا هنم لمعتسيو ''بتاكلا دوعي مث . ىمعألا دحأ

 :ىلاتلا لكشلا ىلع «ةمايقلا ديع دعب ةسمخلا داحالا ىلع

 ١ - كياح لاشنم يروخلا ةسارد ةعلاطم ادح ديفملا نم :

 , 1964[.أ110 916 11107011112 , طل ثا م1 ع ©1 ا ءرتاعو هالعامت كا بباعك , 60. الا هتحع , ["ةتطتعع,

 لمع ذخا هرودب يذلا يوالوتلا لمع مهلتسا دق تاحرف ناب يحوي ثيح «تاءارقلا» لوح لصفلا يف
 5 ا 35 95 5 هاا ما“ |( ٠ ١ ت6 1
 3 كه”ياح الن الا ١ نان زن ١8 ا ص ءجأ ٠ 2 | ١ (2 ١ ( ام ور ىف كس ه ,املا كيس ؛لملا ديملت لو ل
 ٠ األ 9 -4 2 -_ - لى ىءا 54 و 2 ل



 5 نايرق شير

 ديدجلا دحألا ١ عهد 48 نلت

 ةمايقلا دعب يناثلا دحألا با ه-+:4ه كت

 ةمايقلا دعب ثلاثلا دحألا ميسا * :4ه كن
 ةمايقلا دعب عبارلا دحألا ١-< :155 كنت
 . ةمايقلا دعب سماخلا دحألا مع :45 كت

 . معلا دا ءاهتسا, +عوصلا نمز نع بتاغ نيوكلا لقس نأ ىلإ اثرشأ دقل

 نايرق شير نيب نيوكتلا رفسل هتنراقم يف تبات اًنحوي بألا هيلإ لّصوت ام درون انهو

 هذهل اّيحزق نايرق شير تاءارق ينأت ال» :لوقي ذإ ءاّيحزق نايرق شيرو اكنملس

 يف ءاذهو .نيوكتلا رفس ركذ ىلع - موصلا عوبسأو موصلا لخدم دحأ - ةرتفلا

 مظعم يف «هنأ ليلدب «ًاليصأ رخآ اًديلقت رصتخا نوكي دق , ثدحتسم ديلقت ءانرظن

 رفسلا اذه نم لّوألا لصفلا ةءارق نأ ىلإ ةراشإلا ردجت امك» :لوقيو عباتيو

 عطقت نودو ماظتناب ىلاوتت مث «ريبكلا موصلا نم نينثالا راهن أدبت (نيوكتلا رفس)

 مغانتي ام اذهو .يناثلا لصفلا ةءارقب ةقفرم «هلماكب موصلا نم لّوألا عوبسألا يف

 هركذ دقو «ريبكلا موصلا نمزل نيوكتلا رفس ةءارق صصخي قيرع يكاطنأ ديلقت عم

 وناليم ةنيدم ديلقت ىتحو «ينادلكلا سقطلاو )+5١7(« بهذلا مف انحوي سيدقلا

 نم اقالطنا سّدقملا باتكلا ةءارقب ءدبلا اهنم « تاءادب ةّدع ةّيكاطنألا ةّيسقطلا ةنسلل

 . '"(ريبكلا موصلا نمز يف نيوكتلا رفس

 حورلا ةعماج يف ةيجروتيللا مسق تاروشنم « تبات اًنحوي بألا هرشنو هل مّدق ,ميدق ينورام نايرق شير --57

 27 1 يحن 3 < سدقلا

 . اهتاذ ةحفصلا يف 8 مقر ةيشاحلا عم (« 1١١ ص ( قباسلا عجرملا --



 اكنملس نايرق شيرو اّيحرق نايرق شير نيب ةنراقم -ه

 ايحرق نايرق شير نيب ةقيقد ةّيملع ةنراقم لوانتي اماه اًعطقم عضن نأ انناكماب

 «لامهالا باب نم ال «ةنراقملا هذه اًبناج انعضو ءانثكل .اكنملس نايرق شيرو

 هرشن ىدل ةضيفتسم ةّيملع ةنراقم مّدق تبات انحوي بألا نأل ؛راركتلل اًعنم نكلو

 . '*هتعلاطم ىلإ ئراقلا ليحن اذل ؛اكنملس نايرق شير

 ايحرق نايرق شير صن ةّيفلخ -5

 عوضوملا حرط ١-

 دوعي نم ىلإ ةفرعم ماهلا لاؤسلا ىقبي ءايحزق نايرق شير لوح ةلوجلا هذه دعب
 عضيل دنتسا ةمجرت يأ ىلعو صنلا اذه عضاو وه نم يلاتلابو ؟باتكلا اذه صن

 ؟َصنلا اذه

 قرطتي مل يذلا عوضوملا فلت ةيبابض ماما انسفنا دجب ع نيلاّؤسلا نيذه ىلع درلل

 انديمع الل . سّدقملا باتكلا ىف ثحاب يأ عةيدقن ةيملع ةقيرطبو ءنآلا ىلإ هيلا

 يذلا عيبانيلا يه ام :وهو ثحب رادم ىقبي يذلا لاؤسلا ىلع ءاوضألا طيلست ىلع

 ؟روطت فيك و «ءايحزق نايرق شير اهنم ىقتسا

 اذه عضاو وه نم :حورطملا لاو || وحن مدقتلا ىلع صن لك اندعاسي ام بسحب

 .هوؤ-#"”” ص «قباسلا مج ىلا +١-
 ل أم 0 و



 0 نايرق شير

 ةّيخيراتلا عجارملا ضعب -ب
 '""قوّزر داهن -

 بانك يراك : يلي ام ةطوطخلاو ةعربطملا تيانسرت سلام رج راثآ ىلع

 ص ل سما ا

 00 0 را و

 يورالا .نيقطلا يبس تلا ارقلا) تارقلا باتك «/د مقر تحيا نرعس

 ريد ةعبطمب ١854١ ةنس عبط» :يلي ام ةظحالم يف (وخيش) عضيو . (نيدلجم يف

 نارطملا ِماّيَأ يف تعنُص تآرقلا ةمجرت نأ سبدلا فسوي ةمالعلا دّيسلا ّنظو . اًيحزق

 . (عورشملا

 ينانبالا يلبش سوينوطنأ بألا -

 س وين وطنا بألل «(م95515١ ةنس خ وسنما ميد طخ قيغلا» :ناونعب لاقم ل

 «تاحرف سونامرج نارطملا هب ماق ام ىلإ لاقملا ةئطوت يف ريشي «'"ينانبللا يلبش

 ىلإ ةينايرسلا نم ةّينوراملا ةسينكلا يف ضورفلاو سوقطلا بتك لقن نم ىرت# :الئاق

 سّدقملا باتكلاو ةّيعيبلا بطخلاو راسكنسلاو «نايرق شيرلاو ساّدقلا ةمدخو

 بهارلا تاحرف سونامرج نارطملا نكي ملأ «يمويلا ينوراملا نهاكلا ضرفو

 نكت ملأ «ةّينوراملا ةفئاطلا يف اهرشنو ةراّبجلا بتكلا هذه عبطل دنت نم ؟ينوراملا

 سدقلا حورلا ةعماج يف خيراتلا دهعم تاروشنم «,ةهراثاو هتايح ,«تاحرف سونام رج (فقوزر دايو تاق

 ,«"-هال ,غ994١ «,نائبل ؛ كيلسكلا ؛(١5١) « كيلسكلا

 .وخيش سيول بألا صن قوزر ركذيو 2759 ص 2غ(4١.9١) ا «قرشملا ةلجم -5
 "كلبك دنا داع ,قرشملا (((م5565١ ةنس خوسنم) ميدق يطخ ليجنا» ينانبللا يلبش سوينوطنأ بألا 5



 رشاتلا ةمدقم وى

 هذه عبط ليبس يف تحِضو ترهسو تدهاجو تبعت ىتلا ةّيئانبللا ةّيدلبلا ةّينابهرلا

 عبطب اهتقحلا دقو ؟ةليمجلا ةينايرسلا اهفورحب اًيحزق ريدب اهتعبطم يف اًرارم بتكلا
 نف خيرات لاقم عجاريلف اهتاعوبطم ىلع عالطالا دارأ نمو . . .ريمازملاو ةميحشلا

 .( يعوسبلا رضيش سيول بالا ةيالعلل قرشملا ىف ةعابطلا

 'ينايرسلا ةلمرأ قحسا يروخلا -

 يف طبضلابو «ينايرسلا ةلمرا قحسا يروخلل «ةطيسللا ةمج ١ نع لاقم يف

 لوقي .ديدكلا دهعلل تاحرف سنامرح نارطلل بيرعت :اناونع لمحي يذلا عطقملا

 ةيبرعلا ةغللا ىف هغوبنب 4١517609-١1757( تاحرف سنامرج نارطملا رهتشا» :قحسا

 داهتجاو صرح ّلكب سّدقملا ليجنالا تمجرت دق» :ديدجلا دهعلل هتمجرت ةمّدقم

 نامت ةداير ريب ةملكت ةيلك عدل رعلا ةقبلا ىلإ 3 بلا ةعللا نس 8 طبر

 ةنس ىربكلا ةيمور ىف ةعوبطملا ةّينايرسلا ةخسنلا قبط ةلوقنملا ةّيبرعلا ةخسنلا تلعج

 5 7٠١ ١(.

 هحيرصت ىلع (تاحرف) ليلجلا ةمالعلا» نأ ىلإ ريشُي ةلمرأ قحسا يروخلا نكل

 مل «ةّينايرسلاو ةّيبرعلا نيتغللا اتلك نم هعلضت ىلعو «ةّينايرسلا نع ليجانألا لقنب

 ةلمرا قحسا يطعي ؛ هتيرظنل ادييأت ءانهو . (ةطيسبلا ةمجرتلا صوصنب هلقن يف دّيقتي

 ؛؟ 8و ؟هو ١” :" ىتم ل ينايرسلا ْصنلا ةمجرتو تاحرف نارطملا ةمجرت نيب ةنراقم

 درج هيف لاا رج نا راع لأ هييرتلا فا :ةلمرا قحسا لوقيو ١7. :ا/ ىتمو

 ةينايرسلا ةخسنلا اهب تدرفت يتلا ( . . . كلملا كل نال) ةيبرلا ةالصلا ةمتاخ هتمجرت

 ةطيسبلا صوصن اهّتمجرت قبال ذل هع تاناتعو اطافلا كانه ناوءامك .ةطيسلا

 نارطملا لابجا يفوض قاهر قحسا لوقي) انرظن تفل امو .اهدرس نع ضمغن

 ١9149, بآ زومت /١-6 ددعلا ٠١ ةنسلا «ةرانملا ««ةطيسبلا ةمجرتلا» « ينايرسلا ةلمرأ قحسا يروخلا - ط1

 "ل



 0 نايرق شير

 ركذ ىلع اهنم رصتقن ؛ةيليجنالا تايآلا نم ضعب يف ديجلا عوسي مسا سنامرج

 ةمجرتلا تدروأ دقف .ّىتم ليجنا نم نماثلا لصفلا نم 85و ؟”مو ١5 تايآلا

 . (اطابتعا سنامرج نارطملا هفذحو « ميركلا عوسي مسا اهنم لك يف ةينايرسلا

 '' لّيمجلا سرطب نارطملا ةدايس -

 سرطب نارطملا ةدايسل ساّدقلا باتك ةمّدقم يف درو امب دهشتسن ءاّرخآ ال اًريخأ

 نع هتمّدقم يف هتدايس لوقي .ةّيسقطلا نوؤشلل ةّيكر يرطبلا ةنجللا سيئر «لّيمجلا
 ةلحرملا يه ءانتساردل نحن انمهي ام « طبضلابو «تاء ارقلا اهب تّرم يتلا لحارملا

 :يليام لوقي . ينوراملا ساّدقلا باتك عبط ةلحرم )1١595-١997( ةثلاثلا

 ١/١5: ةنس ساّدقلا باتكل ةعبارلا ةعبطلا يف تاءارقلل ةصاخ ةعومجم ترهظو»

 سونامرج نارطملا قيسنت نم «لئاسرلاو ليجناإلل ةنسلا رادم ىلع موي لكل ةءارق

 ةينوراملا ةّيئانبللا ةّيئابهرلا يسّسؤم دحأو «بلح نارطم «تاحرف نارطملا .تاحرف
 ليجنإلا ةمجرت ١17957« ةنس نم ًءادتبإ «هسفن ىلع ذخأ «(مويلا ةّيمبرملا) ةّيبلحلاو

 ىلع ماّيالاو داحآلاو دايعألا ىلع اهعيزوتو (ةطيسبلا) ةّيئايرسلا نع سلوب لئاسرو
 ناك .ديعلا وأ دحألا بسحب ةءارق موي لكل «ينوراملا ساّدقلا يف ىلتُل ةنسلا ر

 يف ةينوراملا ةسينكلا ةردابملا كلت تّمع دقو « تاحرف نارطملا نم ةّيدرف ةردابمب كلذ

 ليجنإلا تاءارق عملا . ةسينكلا يف تعاشو تاءارقلا هذه تعبط نيح دعب ام

 ةنسلا يف ةدح ىلع لئاسرلا باتك عبطو ١١5 ةنس ساّدقلا باتكل ةعبارلا ةعبطلاب

 . ةينانبللا ةينابهرلل ايحزق سوينوطنأ رام ريد ةعبطم يف كلذو ءاهتاذ

 3 («كايرق شير وأ («تاءوبنلا»ب فاررعت تاوءارق ) ةينوراملا ةسينكلا سوقط ىفو)»

 جراخ ةيسقطلا تاولصلا وأ بترلل مدختست يهو ةلصفنم بتك يف تردص

 ةّرملل امور يف عبط يذلا لسرلا لامعأو ليجنإلا باتك :يه بتكلا هذهو « ساّدقلا

 )١511١(. ّينويهصلا سوينوطنأ ينوراملا نهاكلل ةّيبرعلا ةمجرتلا نع +١77١ ةنس ىلوألا

 ,يكركب «ةّينوراملا ةّيئايرسلا ةّيكاطنالا ةسينكلا سقط بسحب ساّدقلا باتك .«لّيمجلا سرطب نارطملا -8
 . ز ص تاحفصلا « (باتكلا ةمدقم» 5.56٠«(



 رشانلا ةمدقم

 ةعومجم وهو «(نايرق شير» باتك «ةديحولا ةرمللو ١84١ ةنس اّيحزق يف عبطو»

 اناث :(ليعرلا ادع ام) ديع لكل تاءارق سمخ مضت عداحالاو دايعالل ةراتخم تاءارق

 . (ىرخألا ديدجلا دهعلا بتك نم ةدحاوو سلوب نم ةدحاوو ميدقلا دهعلا نم

 '”بيد سرطب يروخلا -

 :هباتك يف بيد سرطب هلاق ام فيضن « ةيخيراتلا عجارملا ضعب ضرع قايس يف

 لمع نيك ةقيسنو ضل ةنحيرتانأ» ءاقياس هبلإ انريشأ يذلاو. «ةتتوراملا اتحووعللا

 ”ينايرسلا نطل خم ةتراقم اهيف رظنلا نيعأ «ةمجيرتلا عبطب ةرشابملا لق انثإ ةتاخرف

 . (ينوراملا كريرطبلا رس نيمأ ناك يذلا دعسم سلوب كريرطبلا مامتهاب

 "' تبات اًتحوي بألا -

 يف ناك نإو «ةيخيراتلا عجارملا ضعب ضرع يف ةيملعلا ةّيقادصملا نم ديزمل

 يف تبات اًتحوي بألا هلاق ام فيضن نأ انيلع يلمت ةّيملعلا ةقدلا امنإ ءراركت مالكلا

 ّصنلا نأ فورعملا نم» :يلي ام (اكنملس) ميدق ينورام نايرق شير نع هباتك ةمّدقم

 بيترتو «(اًيحزق نايرق شير يأ) اذه نايرق شيرلا يف لمعتسملا ينوشركلا
 نأ ديب )1١1778-11775(. تاحرف سونامرج نارطملا عنص نم امه «هيف تاءارقلا

 دعسم سلوب كريرطبلا ىلإ « عبطلا لبق «لكوأ ةّيبرعلا ةمجرتلا هذه يف قيقدتلا
 5 وي كري رع 2 ( 0 ةييحس فسوب كرو رطعبلا ع نيما كاذنا تاكو: نأ قيس روف

 شير صن ةيفلخ نع -ةيخيراتلا تامولعملاب ىنغلاو ليوطلا - ءطقملا اذه متخن

 ايجروتيللا هباتك يف (+) كياح لاشيم روينسنوملا ةمالعلا هبتك امب ءايحزق نايرق

 ,(تاءارقلاو ةمدخلا» هباتك لوصف نم لصف ىف مالكلا كياح لوانتي .ةّينوراملا

 ماعررتع ]018 , ام /111191© 77107011116 .... ص. 16 . ٠

 ١"- ص «تبات انحوي بألا هرشنو هل مدق .(اكنملس) ميدق ينورام نايرق شير 75 .
  1أوه. ه ص ,ةينوراملا ةيجروتيللا 2( كياح لانشيم ا .



 5 ا نايرق شير

 ,هليلحت يهنيو «ةيبرعلاو ةينايرسلا نيتغللا يف لئاسرلاو ليجنإلا صوصن ةّيخيرات
 ةغللا ىلإ ةمجرتلا ةكرح تطشن نأ دعب تاحرف سونامرج هب ماق ام ىلإ اًريشم

 . ةيبرعلا

 ملو « كياح روينسنوملا دنع « لصفلا اذه يف اهيلع انرثع يتلا ةماهلا ةمولعملاو

 يتلا ءاطخألا ظحال امدنع تاحرف هب ماق يذلا لمعلا «ةقباسلا عجارملا يف اهدجن

 . هتمجرت تقبس ىتْلا «تاءارقلاو ةّيليجنالا صوصنلل «ةّيرعلا ةمجرتلا يف تدرو

 ا ل نسا نق ماسر ل اوبل
 ”مئايرسلا ّصنلا نم اقالطنا ةديدجلا ةمجرتلل ةّيئنامورلا ةعبطلا لمعتسا هنإ « (ةمجرتلا

 هاش بحال نإ, نك رتل كباع ارق فّؤت يتلا ةفاك ةّيباتكلا عطاقملاو ليجانألل يلصألا

 كيرلا ارا يس لنا يرش 3 كني كامي را دق هيلا راشلا يضويسللا

 نارطملا «بلح يف سايلا رام ةسينك ةفقاسأ سيئر يأ «تاحرف ملعم يهيودلا

 هتاذب يهيودلا اهكرت ةظحالم هيلع صنت ام بسحب ٠017/4 +3 يوالوتلا سرط
 مقر تحت «بلح ةنيدمل ةّينوراملا ةّيشربألا ةبتكم هب ظفتحت يتلا تاءارقلا طوطخم ىلع

 لمع نكلو «؛يوالوتلا لمع «لمعلا سيل» :الئاق كياح لاشيم عباتيو 5
 طك لع ا ل شلل فارلا ايلا مم حملا تاهو مرق

 اًدح عضي دّلجْما اذه ؛شيبح رح كريرطبلا رمأب اًيحرق سوينوطنأ رام ريد لبق نم عيطيس

 راشملا عطاقملاو ؛اسس راخفالاب لافتح الا يف اهيلإ راشملا ةيباتكلا عطاقملا نيب الصاف

 ,طقف ضورفلا ضعبل «نايرق شيرلا اذه لمحي .ضورفلاب لافتحالا يف اهيلإ
 لامغأ :ديدجلا نيغلا نم. نيكلاو عدقلا دهعلا نم كاءارق ثالف :تاءارق سمج

 . (ايؤرلاو «لئاسرلا « لسرلا

 هذه ١/5١ اًيحزق نايرق شير ناونع تحت» :الئاق كياح لاشيم بألا متخيو

 «نايدألا يف الا ضلعمأ نق ةياطررلا ضورفلا ةوالث نإ . ةريخألاو ىلوألا يه ةعبطلا

 . (تاءارقلا هذه عبط ةداعإ يف لمأ لك عاض لامهالا اذه عمو



 رشانلا ةمدقم ش 0 د

 نايرق شير صن عضاو نإ : يلي ام ةيخيراتلا عجارملا هذه ضعب نم صلختسن

 ,ةيرعلا ىلإ ةئايرسلا نع ةيرع دق م « ثاذلاب.كنادمرقا سونام نارطملا وه اعرق

 .م١51/١ ةنس , ةينوراملا ةينانبللا ةينابهرلل ايحرق ةعبطم يف ةديحولا

 ةصاالخلا /١-

 هدي نبق يذلا معلا نأ رك لت نأ ةينآل «ةليوظ هاندا" ىتلا ةمااقملا هلع داعب

 ةسينكلا هنم تذغت يذلا اّيحزق نايرق شير ىلإ ةبسنلاب هعون نم لّوألا وه ١-

 نيدهعلا نم ةيباتكلا تاءارقلا اهلامعتسا ىف ١854١ ةنس نم اًءدب ةّينوراملا

 رادم ىلع دايعألاو ةيعيبلا ضورفلا يف (ليجبإلا ءانثتساب) ديدجلاو ميدقلا

 :ةيسفلفلا ةئنملا

 نم "85 4و ميدقلا دهعلا نم #"ا/ه :ةءارق ١94/ ىه ةلمعتسملا تاءارقلا ١-
 ةعباتلا دايعألا اهب تينع «ءاهلماكب ةّيسقطلا ةرودلا ىطغت ىتلاو ديدجلا دهعلا

 داس ايغيمج ” كشنوب « ىريقلا نيالا ةعباتلا دايعألاو وسهتكلا يبانيطا

 . اهب لافتحالل هللا ةملك ةدئام ىلع مّدقت ةينغ ةيباتك

 دهعلا رافسأ ضعبو ءديدجلا دهعلا رافسأ لك اّيحزق نايرق شير لمعتسا ٠-
 ال . لامعتسالا يف ظحلا اهل نكي مل -انتسارد يف اهيلإ انرشأ دقو - ميدقلا

 دهعلاب هعلضت مدعل كلذو «بتاكلا لبق نم اًدمع رمألا ناك نإ ملعن

 . اهلهجن ىرخأ بابسأل مأ « ميدقلا

 اننأ «انل نيبتف ءاكتملس نايرق شيرو اًيحرق نايرق شير نيب ةنراقمب ادمق +5

 درع اكمل طرطخم نيد عقئاءارقلل ننليكم نك وراس نيدايلتت ءاعأ

 تاءارقلا ةليلق . ةيناث ةهج نم .عوبطملا ايحزق نايرق شيربو «ةهج

 . نيئيابتم نيهاجتا ىف ريسي فلتخم ربكألا مسقلاو «ةهباشتملا



 ت نايرق شير

 ىلع نكي مل اّيحزق نايرق شير عضاو نأ ىلع حضاو ليلد وه رمألا اذه -ه

 ةنس تاءارقلا نع ديحولا باتكلا هتعابط دنع ,طوطخلا اذهب ملع

 ةسينكلا لامعتساب نيرشعلا نرقلا رخاوأ ىّبح ٌرمتسا يذلا 1

 . ةينوراملا

 راطإ قوفي ءرضاحلا تقولا يف ,«يذلا رمألا ءامهريصمو امهرّوطتو

 ؛ نيثحابلا مامأ قيرطلا قش تناك انتياغ .اًقحال هتعباتمب لمأتو ءانلمع

 بيقنتلاو شيتفتلا يف نوبغري نم بولق يف ةيملعلا ةيلوضفلاو قوشلا ثبو

 جوأ يف يه يتلا يباتكلاو يجروتيللا حالصالا ةشرو يف ثارتلا نع

 . اهتقالطنا

 اناطعأ يذلا اًيجروتيللا دهعمل ءافوو ءّمألا ةسينكلاب ةّبحم «ءاّرخآ ال اًريخأ -
 اذه مدقن ( يباتك يجروتيل سح قمعأاو  ةيقرشلا انديلاقت نع ةروص ىهبأ

 نم اًيجروتيل هب لفتح او ربقلا نم مئاقلا يحلا حيسملل اًديجمت عضاوتملا لمعلا

 ٠٠٠١5 ناريزح"”7 يف « كيلسكلا

 يدافلا عوسي بلق ديع

 اياده ليسرام تخألا



 رشانلا ةمدقم

 ىلوألا اهفورح عم ةسدقملا بتكلا رافسأب ةحيئذل

 توعار رفس ار رابحألا رفس

 ةمور لهأ ىلإ سلوب ةلاسر مور راجل!" ارقم

 انحوي ايؤر ور ايمرا ةءوبن

 خرم نب ا وكرس 5 507
 اينقص ةءوبن فص ىلإ سلوي ةلاسر

 ايبوط رفس وط سسلا لا
 سطيط ىلإ سلوب ةلاسر ىط لسرلا لامعأ

 سواتوميط ىلإ سلوب اتلاسر ميط ؟ ميط 5507 ١
 نيرماع عرب اع كوراب ةءوبن
 نييئاربعلا ىلإ ةلاسرلا يعاب
 ددعلا رس دعا ع ارعشالا ةينثت رفس

 رازع رفس ربع ىلإ .سلوي انلاسز
 ايدب وع ةءوبن وع يكينولاست لهأ
 ةيطالغ لهأ ىلإ سلوب ةلاسر لغ ديركدلا رق
 نوميليف ىلإ سلوب ةلاسر ف ةغمادجا .رئفس

 يبيليف لهأ ىلإ سلوب ةلاسر لف قوت. رلابل

 ستنروق لهأ ىلإ سلوب اتلاسر روق ” روق ١ لايقزح ةءوبن

 اقول ليحبإ ول جورخ ار فس
 ىتم ليبإ ىتم لايناد ةءوبن



 كايرق شير

 م. 208 "2

 لاثمألا رفس

 سقرم ليحبإ
 ايمرا يئارم
 ريمازملا رفس

 ١ وأ) كولملا ارفس

 تا
 ١ وأ) كولملا ارفس

 (لم ١ لم
 يخاالم ةءوبن

 اخيم ةءوبن

 ايمحن ةءوبن

 موحن ةءوبن

 و

 نا

6 

 وي

 ويا وي ١

 وي 1

 امم

 دوي

 هي

 وهي

 ديشانألا ديشن رفس
 عشوه ةءوبن

 دون نب عوشي رفس

 بوقعي ةلاسر

 انحوي ليحبإ

039 

 انحوي لئاسر

 ليئوي ةءوبن

 نانوي ةءوبن

 تيدوهيا رغس
 اذرهي ةلاسر

003 



 16١غ ايحزق تايرق شير
 سدقلا حوّرلاو نبالاو بالا مسب

 نيما دحاولا هلالا





 ايحزق نايرق سشير ةمدقم 9

 نم (تاءارق) تارق ضعب يوحي «نايرق شير ىعدي باتك اذهف ءدعبو
 , ةسينكلا يف ضرفلا (ةالص) ةولص عم أرقي .ثيدحلاو ميدقلا دهعلا بتك رافسأ

 دج ّلكب اثيدح نآلا طبُض دق .اهداحأ عيمج يفو «ةرهتشملا ةنسلا دايعأ يف

 ,ةغاد بباسأل كلذو. «دايكتاو

 الوقنم ناك اهضعب نال ؛اًديج لقنلا ةطوبضم نكت مل ةميدقلا خسنلا نال ءًالوأ

 ةغل ةطوبضملا ةينايرسلا ةخسنلا نع لوقنم عيمجلاف «باتكلا اذه يف امأ .ةينايرسلا

 ,ةينامورلا هين ورام اهضيبنك

 دج وي ناك هذ ؛اهعيمج ىف دحاو ماظن اهل نكي مل ةميدقلا خسنلا نال ( اًياث

 مل اهضعبو . رثكأ اهريغلو «لقأ اهضعبلو «(تاءارق) تارق سمخ مايألا نم ضعبل

 لبلبت اذهو « نيباتك ىف أرقي نأ ىلإ رمألا رطضيف . ةلماك (تاءارق) تارق اهل نكت

 (تاءارق) تارق ثالث موي لكل دجويو . لماك عيمجلاف « باتكلا اذه ىف امأ . رهاظ

 عراك دنلل ةيسانم ريغ تاوارقو .تارق ةايألا ضعبل دجوي ناك هنألا .اثلات

 كلذ نابي امك ابسانمو اقباطم «هللا نوعب ءاجف .اًدج عساولا سّدقملا باتكلا رحب
 . تنعتملا ريغللو « ضرغلا نم ىلاخلل

 , خألا اهيأ اي ملعت نا بجي مث
 رفسلا اذه نأل ءريمازملا رفس نم ائيش باتكلا اذه يف عضن مل اننأب :الوأ 5 . 5 8 .: ري 5 1 00 01 ل 0

 ةسينكلا سقط ةبتر يف كلذ ىرن امك «ليترتللو ضرفلل ةسينكلا هتنيع دق « سّدقملا

 يف اذه لثم اًئيش َرن مل ءاضيأ كلذكو .اهتدعاقو سئانكلا عيمج ّمأ «ةينامورلا



 نايرق شير

 يف امئاد انايع كلذ ىرن امك و .ةينوراملا انتسينك امبدق اهلمعتست تناك يتلا خسنلا

 عارتخا اذه أد كنا نظي الف .ةيمور يف نيعوبطملا ضرفلا (يتيقنف) يطيقنف

 ةسينكلا نم ةلوبقملا ةبترلا لب «ةميدقلا ةداعلا ظفحل اذه راص امنإ لب «ثيدح

 عضو نم ءاذه لبق ىرج يذلاو .ةينوراملا انتسينك اهيلع ةكلاسلاو «ةينامورلا

 + ثيدحلا عارتخالا وهف «ريمازملا رفس نم (تاءارق) تارق ضعب

 ءاننأب :+ ايناث ملعإ

 ىنعمب ديدجتلا نأل كلذو . اهسيدقت : دحأ لبق ةعيبلا ديدحت دحأ انعضو دق «ًالْوَأ

 نتب ةسينكلا نأ مولعملا نمو .اهسيركت ىنعمب « سيدقتلاو «ةسينكلا ءانب راكذت

 . سرختل , ءانبلا دعب مث « البق

 دب ال داليملا ديع ةقباسلا داحآلا يف ةينوراملا انتسينك ةبتر بجوم ىلع ءاياث

 ىف فذحيف ءاهديدجت دحأ امأ .ةعيبلا سيدقت دحأ راكذت (نم) نع «ةنس لكل
 «نر دعا مبلل ياو نا يسيارلا نير ب باسكلا ةدمق للا نردملا لع
 « ثلاثلا .هعبتي مث « يناثلا دحألا نم عءداحالا ءدب ريصيو .اًيرورض هعفر ناك اذإ

 عجرن مث « يناثلا فذحن مث لوألا دحألا ركذن نأ قيلي الو . ارج ملهو , عبارلاو

 . ةبترلا يف لبلبت وه لب ٠ ريوس ريغ يبيت اذه نألا «عيارلاو بكلتا هدح
 هنوعبتي مث ديدجتلا دحأب نوأدبي يأ ءاذكه نوكلسي اوناك ٠ انم مدقألا نأل :اًثلاث

 لوأ ىف ءامدقلا ءابالا :نم ( ىنعملا اذهل ةموسرملا ةدعاقلا نم نابي امك « سيدقتلا ليحأب

 موي يناثلا نيرشت سأر ءاج اذإ :اذكه نولوقي ثيح «يوتشلا (تيقنفلا) طيقنفلا باتك
 سأر ءاج نإ امأو .ريغ ال (وشودوق» لب (وتودوح» اوعنصت ال «ءاثالثلا وأ « نينثالا
 مهارتف .(وشودوق»و (وتودوح) اوعنصا ءدحألا ىلإ ءاعبرألا موي روك ذملا رهشلا

 سانأ نم انناذاب كلذ ريسفت انعمس امك و .سيدقتلا لبق ديدجتلا نيترملا يف نوركذي

 طلغلا اذه ىرس امنإو .اهانعمو ةبترلا نومهفي اوناك نيذلا مايألا ىميدقو نيقداص ءاحلص
 هيلا قياسا مرا هتلطلك د سروفلا تع يذلا نأل و ةرخآنللا بنكلا عبط نم
 يذل رهاظو «ةبترلا نسحو لقعلل برقأ «هانركذ ام عيمجو .اهديدجت دحأ لبق

 امك ةميدقلا ةداعلا بجوم ىلع ةبترلا طبض «هريغو اذه ىف هعيمج دصقلاو .زارفإلا

 ١ . اقباس انركذ
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 هانلمع ام بسني ال نأب «باتكلا اذه ىلع فقي خأو بأ لك نم ءاذإ وجرملاف

 دجو نإو . بعت ىندأ هيف هل نم لكل نارفغلاو ةمحرلاب عديلف لب . يرشب ضرغ ىلإ
 لك نأ ثيح «انرذعيلف ءاضيأ موللا تحت مأ ءاضقان ائيش هلك طبضلا اذه دعب

 .هدحو هللا ريغ لماكب سيلو « صقان ناسنإ

 ةخسنلا ىلع هطبض ميكحتو هتلباقم دعبف «ةدئافلا ليزج باتكلا اذه ناك املو

 يكاطنألا شيبح سرطب فسوي رام كريرطبلا ديسلا سدق رمأ ردصف «ةينايرسلا
 . ةينوراملا ةفئاطلا سئانك عيمج يف هلامعتساو هئانتقال اليهست هعبطب , ةطبغلا يلكلا

 سوينوطنا يرام ريدب « مهتقفنو نيينانبللا نابهرلا ةعبطمب عبط دق ءهرمأ بجومبف
 2١814١ ةنس ءزومت رهش نم تلخ مايأ ةثالث يف هعبط نم زاجنلا ناكو .ايحزق
 مارتحالا يلكلا يبابشلا ليونامع بألا سدق « ماعلا مهسيئر مايأب

 ةسينكلا يف باتكلا اذهب أرقي نمل هيبنت

 :ملعت نأ مّركملا خألا اهيأ كيلع بجي هنإ

 انئابأ رايخأ نم. اصف ايئاو. لاقت نأ بجيل عةميارلا ةؤارقلا نحر ف ناو

 رام ةلاسر نم لصفلا نوكي نأ «تاقوألا ضعب ثدحي دق هنأل .راهطألا لسرلا

 عه لصف كش لاق نأ هيجي نفيس“ اذوب وأ «اطسوي نأ ع شرطبوأ ( بوقعي

 ةندح دلا توكل .قللذو ا وكم ةتاروغعلا دحر امك« ناللك وأ قال نيدقلا ةلانمز

 . ةلاسرلا بحاص مسأل ةقباطم

 دعب « حبصلا (ةالصإ ةولص يفأرقُي نأ بجي «ةلاطبلا دايعألاو داحآلا يف :اًيناث

 رخآ لصف اًئيعم نكي

 دس ايكازاب  ةعيارلا ةءارقلا ةينعرت ىف لات نأ ببعض «ةالآلا ةيم ىف ناقلات

 نم .طقف ىتوخإ اي ءدّيس اي كراب «ةسماخلا ةءارقلا ةمجرت يفو .طقف يئاّبحأ اي

 .ةبوتكم تناك ولو «ةينالفلا وأ ةينالفلا ةلاسرلا نم لصف :لاقُي نأ ريغ
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 «هريغو نادمعملا انحوي حدم لثم «ةلاطبلا ريغلا ةروهشملا تاراكذتلا نإ :اًَعبار

 ضعب مهعوقول كلذو .ةلاطبلا دايعألاو داحآلا لثم «ةلماك تاءارق اهل انعضو دق

 امأو . يراسكنسلا دعب اهلك تاءارقلا (نم) نع هيف ّدب ال يذلا دحأ موي يف نينسلا

 نكي ملو «ةلاطب ديع جورخ يف مأ ءدحألا جورخ يف يأ ..نيدنألا موي اوعقو اذإ

 جورخ يف ةسينكلا رضحي يذلا بعشلا ةدافال (اهتءارق) مهتارق نم سأب الف هاا

 .هدحو سأرلا دي يف هعيمج اذهو «ديعلاو دحألا



 سره

 نامسق وهو نايرق شير وعدملا باتكلا

 لوألا مسقلا

 يناثلا نوناك رهش

 هجولا ددع

 عوسي برلا ةناتخ
 حيسملا كيلا ةاددعا

 ريبكلا سوينوطنا يرام

 لكيهلل حيسملا لوخد

 نورام انحوي يرام
 اديهش نوعبرألا

 لوتبلا فسوي يرام ةحاين

 ءاردعلا موم ةراشب

 ريبكلا سرع روب

 ايحزق نايرق شير ةمدقم



 زوت رهش

 لبان هققسأ ادبح راد

 يناودبلا سوينوطنا يرام

 سلاما

 نالوسرلا سلوبو سرطب

 الامجإ لسرلا

 اهتلاخ ارذعلا ةرايز

 ةديسلا بوث

 يبنلا ايليإ
 نوميليدنب

 نورام يرام ذيمالت نم ابهار نوسمخلاو ةئمثالثلا

 نويباكملا ادهشلا

 برلا يلج
 طيموض يرام



0 
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 ايحزق نايرق شير ةمدقم

 امسلا ىلإ ميرم لاقتتا
 نادمعملا اًنحوي سأر عطق

 هللا ةدلاو ارذعلا ميرم دلوم

 مركملا بيلصلا عافترإ

 لّوألا نيرشت رهش

/- 

 ا

 سوخابو سيك رس

 يناثلا نيرشت رهش

- 

 اراب

 نول

-- 

 ا

 ا

 نزوسي 00 ست كقلا

 نينم وما نال راك كت

 ةكئالملا ميعز لياخيم

 ديهشلا سونامور

 لكيهلل ارذعلا ةمدقت

 عطقملا بوقعي

 لوألا نوناك رهش
 حارا

8 - 

 -/ ا

 با

 -/ل/

 يبئاجعلا اريم فقسا سو الوقين

 ةّيلصأ ةكيطخ ريغب ارذعلا ميرمب لبحلا
 يبنلا لايناد
 دسجلاب برلا داليم

 تاس هن لا اهدا لع ,لعلا عرش تيدي
 ا © اى د اهل 3



 نايرق شير

 ءاديشلا لواو ةيبماهشلا سكر سونافلعسا اًضيأ
 لافطألا لتق
 اهدايعأ يقاب يأ ارذعلا ميرم فرش ديع

 ام لوسر ديع

 ام ديهش ديع

 ام فرتعم ديع

 يناثلا مسقلا
 يرمقلا باسحلا ةعباتلا دايعألاو تاس بطب

 ةناتخلا دعب يذلا دحالا

 حندلا دعب لوالا دحالا

 حندلا دعب يناثلا دحاللا

 حندلا دعب ثلاثلا دحالا

 حندلا لعب عبارلا دحاللا

 حندلا دعب سماخلا دحالا

 ةييكلا دحا

 نيقاصلاو راربالا دخل

 نينم ُوملا ىتوملا دحا

 نيسمخلا موص لخدم دحا

 موصلا نم لوالا نينثالا
 موصلا نم لوالا ءاثالثلا

 موصلا نم لوآلا ءاعبرالا
 موصلا نم لوالا سيمخلا
 موصلا نم ىلوالا ةعمجلا
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 تي | ةركو
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 - ا
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 -ا/ه

 ا

 ايحزق نايرق شير ةمدقم

 موصلا نم لوالا تبسلا
 موصلا نم يناثلا دحالا وهو صربألا دحا

 موصلا نم يناثلا نينثالا

 موصلا نم يناثلا ءاثالثلا

 موصلا نم يناثلا ءاعبرالا

 موصلا نم يناثلا سيمخلا

 عردصلا قه يناثلا ةعمجلا

 موصلا نم يناثلا تبسلا

 نيسمخلا موص نم ثلاثلا دحالا وهو ةفزانلا دحا

 عوصلا نم:ثلاثلا نيالا

 موصلا نم ثلاثلا ءاثالثلا

 موصلا نم ثلاثلا ءاعبرالا

 موصلا نم ثلاثلا سيمخلا

 موصلا نم ةثلاثلا ةعمجا

 موصلا نم ثلاثلا تبسلا

 نيسمخلا موص نم عبارلا دحالا وهو رطاشلا نبالا دحا

 موصلا نم عبارلا نينثالا

 موصلا نم عبارلا ءاثالغلا

 موصلا نم عبارلا ءاعبرالا

 موصلا نم عبارلا سيمخلا

 موصلا نم ةعبارلا ةعمجلا

 م وصلا نه عنا || فشلا
 | ل ال اة رس 0

 يي موص نم سماخلا| دحاالا وهو علخا 5-5



 دايرق شير
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 بلا راي

 تارا

1 
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 اف

1- 

 ا

1 

 ع

 ا

 لن

 دسار 5|

0 

 هل

1 

 مسن ياا

 ل

8 

 اب

 ا

1 

 ا

 ا

 دينا
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 يناثلا نوناك رهش ١

 نيما دحاولا هلآلا سدقلا حورلاو نبالاو تالا مهسب

 :نامسق وهو نايرق شير وعدملا باتكلا عبطب هقيفوت نسحو هللا نوعب ئدتبن

 -١١١( ص) لوالا مسقلا
 كلذ لوأ ّيسمشلا باسحلا ةعباتلا دايعألا نمضتي

 17-”١7( ص) يناثلا نوناك

 (ه-” صو برلا ةناتخ

 ١-١5 ددع /١١٠, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نيوكتلا رفس نم ىلوا ةءارق

 ياّدشيلإ انا انا :هل لاقو برلا هل ىءارتف «ةنس نيعستو عست نبا ماربا ناكو

 دج كرثكاو « كنيبو ينيب يقاثيم لعجاو .بيع الب نكو «يمامأ نسحأف .هللا
 «كعم يدهع ميقُم انا اه :هل لاقو هعم هللا ملكتو ءههجو ىلع ماربا طقسف .اًدج

 ميهربا كمسا نكيل لب « ماربا اضيأ كمسا ىعدُي الو . بوعشلا ةرثكل اّبأ نوكتسو
 كلعجاو ءاّدج اًدج كرثكاو كيمناو «بوعشلا ةرثكل اّبأ كتلعج ينوكل . (ميهاربا)

 نم كلسن نيبو «كنيبو ينيب يقاثيم ميقاو . كباص نم كولملا جرختو .بوعشل
 «كيطعأسو .كدعب نم كلسنلو كل اهلأ نوكأو .اًيدبأ اًقاثيم مهلايجأب كدعي
 ,دبألا ىلإ اثاريم ناعنك ضرأ عيمج كنكسم ّضرأ «كدعب نم كلسن يطعأو

 . اهلإ مهل نوكأو

 كدعب نم كلسنو ,يقاثيم ظفحاف تنأو :(ميهاربال) ميهربال هللا لاقو

 اونتخا .كدعب نم كلسن نيبو «مكنيبو ينيب هنوظفحت يذلا يقاثيم اذهف . مهلايجأب
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 نبا ركذلاف . مكنيبو ينيب قاثيملل ةمالع نكيلو .مكتلرغ محل اونتخاو ءركذ لك
 ل ة دولوملا نتخيلف . مكلايجأب مكب نتخي مايأ ةينامث

 نوكيو . كتضفب عاتبملاو كتيب دولوم نتخيلف . كلسن نم وه سيل يذلا بيرغ نبا
 كلت دابتف «هتلرغ محل نتخي ال يذلا فلغالا ركذلاف .اًَدَّبْوم ادهع مكمحل يف يقاثيم

 . دّيس اي كرابو .يقاثيم تلطبأ اهنوكل اهبعش نم سفنلا

 ؟ه-١1 9 ددع 2.4 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ةيناث ةءارف

 عيمج تام دق هنأل ءرصم ىلإ بهذاف عجرا :نايدم يف ىسومل ٌبرلا لاقف

 عجز ءارامح مهبكراو عهينبو ةعجوز:ىسوم لخأف كسفن ثويلطي اوناك نيذلا

 ىلإ تعجر ام ىتم :ىسومل هللا لاق مث .هديب هللا اصع ذخأو .رصم ىلإ بهذيل

 يَسقاف انأو .نوعرف ماّدق اهلعفاف . كيديب اهترّيص يتلا بئاجعلا عيمج رظناف «رصم

 , ليئارسإ يركب ينبا :برلا لوقي اذكه نوعرفل لوقتو .بعشلا قلطي الف ؛هبلق
 . كركب كنبا لتقا انأ اذوهف ول ناس اجو راحو . يندبعيف ينبا قلطتل كل تلق

 تذعحأف .هلتقي نأ دارأو «برلا هاقلت «تيبملا يف «قيرطلا يف ىسوم ناك املو

 ريب كل ال يحال

 .ديس اي كرابو . مدلا

 /-5؟ ددع .ه حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نون نب عوشي رفس نم ةنلا ةءارق

 نتخاف عجراو «داح رجح نم اًفيس كل عنصا :عوشيل برلا لاق نامزلا كلذ يف

 ليئارسا ينب ةيناث نتخو ءداح رجح نم اًقيس عوشي هل عنصف . (ليئارسا) ليارسا ينب ةيناث
 جرخ يذلا بعشلا نم ركذ ٍدلو لك يأ «عوشي مهنتخ نيذلا مه ءالؤهو . فلقلا لت يف
 «رصم نم اوجرخ نيح قيرطلا يف «ةيربلا يف اوتام نيلتاقملا لاجرلا عيمج نأل ءرصم نم
 يف ةيربلا يف قلخ يذلا بعشلا لكو .اًنوتخم ناك جرخ يذلا بعشلا لك نوكل

 ا : اوكلس ليئارسا ينب نأل . نآلا ىلإ نوتخم ريغ ناك ءرصم نم جرخ امل «قيرطلا

 مل مهنوكل ءرصم نم اوجرخ نيذلا نيلتاقملا لاجرلا بعش عيمج ينف ىتح «ةنس نيعبرأ
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 هنأ ةيبهتابال مبسفا ىلا ضرألا وهيريال هنايايزلا مول مفاد . مههلإ برلا اوعمسي

 . عوشي نتخ ءالٌؤهلف . السعو ابل ليست يتلا ضرألا مهدعب نم مهينبو اهومهيطعي
 ةلحملا يف مهعضاوم يف اوثكم مهعيمج اونتتخا املف . نينوتخم ريغ افلغ اوناك مهنأل

 . ديس اي كرابو .اوئرب ىتح

 كرابملا اسملا اذه يف أرقي ,ىلوألا لوسرلا اًتحوي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 فقسألا ناك اذاو /1-١9( :*5) .دّيس اي كرابو .حيسملا ةنهك انئابأ مامأ

 دّيس اي كرابو . حيسملا ةنهك سيئر انيبأ مامأ لاقيف ارضاح

 يلا عدقلا رمألا لب ءاذيدحج اًردأ مكيلا يبكأ تسل .. احلا اي «ديس اراب

 مكيلإ بتكأ انأف .اهومتعمس يتلا ةملكلا وه ميدقلا رمألا نإف .ءدبلا نم مكل ناك

 دق ىقيقحلا رونلاو « تضم دق ةملظلا نأل «مكيفو هيف ىقيقح وه يذلا اًديدج اًرمأ

 . نآلا ىتح ةملظلا ىف وهف «هاخأ ضغبيو «رونلا ىف هنأ نآلا لقي نَم . ىَرُي نأ أدتبا

 ريل داعأ ضي للا نإ وين دلو الزب تلا ىف تيان ريق واحلا يي يذلا اهأ
 تمعأ دق ةملظلا نوكل «ىضمب نيأ فرعي الو «ىشمب ةملظلا ىفو «ةملظلا ىف

 .همسا لجأ نم مكاياطخ مكل ترفغ دق هنأب «ءانبألا اهيأ ءمكيلإ بتكأ

 كيلا يتكأ مءدبلا نم وه يذلا هاذ يقرع دق يكدأل :ءابالا اهيأ «مكيلا بنك

 دق يكدال .«لافطالا اييآ .عوكيلا تنك . ريزشلا متيلغ دق ىكتأل' «ناجسلا هيأ

 .هدبلا نع وه يذلا هاذ تت عدت كيال ءابآلا اهيأ عوكيلا تنك بالا ىفرع

 دقو .مكيف ةلاح هللا ةملك و «ءايوقأ مكنأ لجأ نم «نايتفلا اهيأ «مكيلإ تبتك

 هيف سيل ملاغلا يحي نم .ثأل ديف" ىتلا ءايشأالا الو, ىلاعلا اوي ال. ريزشلا مبلغ

 .ملاعلا رخفو , نيعلا ةوهشو «دسجلا ةوهش وص ملاعلا ىف ام لك ناف . بالا بح

 لمعي يذلا امأ . هتوهشو ملاعلا لوزيسو . ملاعلا نم لب «بآلا نم نكت مل ىتلا هذه

 .دبألا ىلإ تبثيف هللا ةئيشم
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  يتأي لاّجدلا حيسملا نأب متعمس امكو ءريخألا وه نامزلا نإ « يدالوأ اي

 انم .ريخألا وه نامزلا نأ ملعن اذه نمو «ةبذك نوريثك ءاحسم ناك نآلاو

 ءاسملا اذه يف أرقي :نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١-6 :# + 58-59 ددع 2.” حاحصإ .خلا كرابلا

 تيّدعت تنأ ناف . سومانلا تلّمك اذإ عفني ناتخلا نإ . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 نيليلا !:نيرمابلا ةييصو اطفال هلا وذ. تاك اذإو ,ةلزغ كقناتعح تراض + سومانلا

 يذلا تنأ . كيلع يضقت سومانلا ةلّمكم اهعبط نم يه يتلا ةلرغلاف ؟اًناتخ ٌدَعُت هتلرغ

 ناتخلا الو ءايدوهي رهظ نم يدوهيلا سيل هنأل «ةناتخلاو باتكلاب سومانلا ىٌّدعتت

 بلقلا ناتخ وه «ناتخلاو .اًرس وه يذلا يدوهيلا امتإ لب , محللاب اناتخ رهظ ام

 ءنآلا يدوهيلا ةليضف امف .هللا نم لب سانلا نم هتحدم سيلو « باتكلاب ال حورلاب

 ناف . قدصم هللا مالك نأل ًالوأف .ءيش لك يف ميظع كلذ .ناتخلا ةعفنم يه امو
 هللا نأل .هللا ذاعم .هللا ناميإ نولطيي اونمؤي مل مهنألف «نمؤي مل مهضعب ناك

 بلغتو « كمالك يف اراب نوكتل :بوتكم وه امك .«بذاك ناسنإ لكو « قداص

 ليا كرايو ىكوتاد اذإ

 (86-ه ص) اثحوي نم ديسلا دامتعا

 مل95-١1 ددع ١, 4 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 .هلك ليللا ةديدش مومس حيرب رحبلا ّبرلا لّوحف ءرحبلا ىلع هدي ىسوم عفرو

 مهل راصو « سبيلاب رحبلا طسو يف ليئارسإ ونب لخدو .ءاملا مسقناو ءاَّسِبي رحبلا لعجو
 ءرحبلا طسو يف مهءارو اولخدو «نويرصملا دجف . مهلامشو مهنيمي نع نم روسلاك ءاملا
 ركسعل برلا رهظ «, حبصلا ةعجه دنع ناك املف .هناسرفو هتابكرمو نوعرف ليخ لك
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 برلا لاف . رصم يف مهنع لتاق برلا نأل «نييليئارسالا مامأ نم برهنل :نويرصملا لاقو

 . مهناسرفو مهتابكرم ىلعو نييرصملا ىلع هايملا عجرتل ءرحبلا ىلع كدي ددمأ :ىسوم

 ,ةماما ا ويره ةويرضملاو , هناكم ىلإ حبصلا دنع رحبلا عجرف (رحبلا ىلع هدي ىسوم عفرف

 لكو ؛.ناسرفلاو تابكرملا ترمغف «هايملا تعجرو ءرحبلا طسو يف ّبرلا مهطاحأف

 .دحاو الو مهنم قبي ملو .رحبلا يف مهءارو اولخد نيذلا «نوعرف دونج

 هايملا مهل تراصو .سبيلا يف هنأك ءرحبلا يف اوكلسف ليئارسإ ونب امأو

 دي نم مويلا كلذ يف ليئارسا ّبرلا صلخو . مهلامشو مهنيمبي نع نم ءروسلاك

 ةميظعلا ديلا اورظنو «رحبلا لحاس ىلع ىتوم نييرصملا ليئارسإ ونب ىأرو . نييرصملا

 ىسوم اوقّدصو «هب اونماو «برلا نم بعشلا فاخف « نييرصملاب برلا اهعنص يتلا

 كساب كرابو . هلدبع

 ا١ا/-١1١1 ددع .” حاحصإ .دّيس اي كرابو .نون نب عوشي رفس نم ةيناث ةءارق

 اهلك ضرالا اير كيرلا دهع توبات ذو + ليئارتمإ نبل توشيبا لاق وت

 نم ليئارسإ طابسأ عيمج نم الجر رشع ينثا ىلإ اودمعاف ندرألا يف مكمامأ زوجي

 ده توبات نيلماخلا ةنهكلا لحرأ ةحلار ترقتسا اذإو. ادا العر: ظبس "لك

 ردحنملا ءاملاف . ضرألا هاومأ مسقنتف «ضرألا ءام يف ءاهلك ضرألا بر «؛برلا

 اوزوجيل مهميخ نم بعشلا لحترا امدنعو . قز يف هناك دحاو بناجب موقي قوف نم
 ديغو .ءيعشلا .مامأا ثوريس يرلا كنوع توبات: نولمادلا ةنيكلا تناك :ةيضورألا

 طسو ىف تروباتلا نيلماحلا ةنهكلا مادقأ تلتبا « ضرألا ىلإ توباتلا ىلماح لوصو

 قوف نم ردحنملا ءاملا ماقف . داصحلا مايأ اك هطش ىلع اًئاتمم ندرألا ناكو .طشلا

 ءاملاو . ماترص بناج ىلع يتلا ةيرقلا مارأ نم «ديزأ دعبو قز يف هنأك دحاو بناجب
 زاجف بعشلا اماو .عطقناو ّينف حلملا رحب « برغملا رحب ىلإ ىتح لفسا ردحنملا

 ..ندرآلا ىف سبيلا طسو اوهآق' برلا ذيع توبات نولماخلا ةيهكلاو .احيرأ لبآقم

 دياي كراو ... سيبلا قءاولحم .اكارسإ شكو
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 8-١١ ددع ,ه حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 يريغصل اولوق ال : ةيخرتسملا يديألا اهتْيأ يّوَقت

 . مكصلخيو ينأي صلخلا هلإلاو . اًمقتنم يتأي مكهلإ اه .اوفاخت الو اوٌوقت بلقلا

 ”احيو ٠ ,ليالاك جرعألا زفقي ٍدئنيح . مصلا نذأ حت حتفتو «نايمعلا نيعأ حتفنت ٍذئنيح

 يف ماجآلا نوكتو . عاقبلا يف ةيدوألاو ةيّربلا يف ترجفنا هايملا نأل ..مكبالا نانسل

 يف يدربلاو بصقلاو شيشحلا ومنيو . شطعلا ناكم يف هايملا عيبانيو برخلا ناكملا

 الو سند هيف زوجي ال اسّدقم اقيرط ىعديو ليبس كانه نوكيو .يواولا نكسم
 دعصي اال ريرش شحوو ,دسأ مث نوكي الو كانه ّلضت ال لاّهجلاو . قيرط هيف نوكي

 نويهص نولخديو نوعجريو برلا وصلختم ءنوصلختملا ىضميو .كانه دجوي الو

 لوزيو ءرورسلاو ةذللا نوكردي .دبألا ىلإ مهسوؤر قوف حرفلا نوكيو .دجملا

 ١-51 ددع .ه حاحصإ .ىلوألا لوسرلا اًنحوي سيدقلا ةلامر نم لصف

 نم دولوم وهف « حيسملا وه عوسي نأ نمؤي نم لك .يئابحا اي ديس اي كراب
 ءانبا ّبحن اننأ ملعن اذهبو .اضيأ هنم دولوملا بحيف عدلاولا بحي نم “لكو . هللا

 . هاياصو ظفحن نأ «هللا بح وه اذه نأل .هاياصاوب انلمعو هللا انببحا ام ىتم «هللا

 ىتلا ةبلغلا يه هذهو . ملاعلا بلغي «هللا نم دولوم لك نأل «ةليقثب تسيل هاياصوو

 يذلا كاذ الإ «ملاعلا بلغي يذلا (وه نم) ونم نوك ..انتنامأ يأ «ملاعلا تبلغ

 ءاملاب سيل . حيسملا عوسي مّدلاو ءاملاب ءاج يذلا اذه .هللا نبا وه عوسي نآب نمؤي

 ءامسلا يف دوهشلا نإ .ّقحلا وه حورلا نأل ,دهشي حورلاو . مدلاو ءاملاب لب ءطقف
 ضرألا يف دوهشلاو .دحاو ءيش ةثالثلاو . سدقلا حورلاو ةملكلاو بآلا :ةثالث

 ىه مكبف ع سانلا ةداهش لبقن انك ناف .دحاوب ةثالثلاو , مدلاو ءاملاو حورلا * ةث الث

 نباب نمؤي نم ّلكف . هنبا ىلع اهدهش يتلا هللا ةداهش يه هذهو « ةميظعلا هللا ةداهش

 هنوكل «ءابذاك هلعج دَقف , هللاب نمؤي مل نم لكو . هسفن يف ةداهشلا هذه هلف هللا

 اناطعأ هللا نإ :ةداهشلا ىه هذهو .هنبا ىلع هللا اهدهش ىتلا ةداهشلا قّدصي مل



 يناثلا نوناك رهش "

 « نبالاب اكسمتم ناك نمف . هنباب ىه (ةايحلا) ةويحلا هذهو «ةمئادلا (ةايحلا) ةويحلا

 ةويح هل سيلف «هللا نباب اكّسمتم نكي مل نمو .اضيأ ةايطاو ةويخاب كاتيمس وبك

 . ديس اي كرابو .(ةايحلا)

 ٠١. حاحصإ .نييشنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ددع 1١-١

 اوناك مهلك انءابآ نأب « يتوخإ اي اوملعت نأ بحأ دقو . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 مامغلا يف ىسومب مهعيمج غبصناو ,رحبلا يف اوزاج مهعيمج و ءايباعيسلا تي

 كلتو .مهعم ريست تناك يتلا حورلا ةرخص نم نوبرشي اوناك مهنأل ءاّيحور
 هذهو .ةيربلا يف اوطقسف «مهترثكب ٌرَسي مل هللا نأ ريغ .حيسملا يه ةرخصلا

 اضيأ نوكن الو .مه اهوهتشا امك رورشلا نيهتشم نوكن الثل «الاثم انل تراص

 موي يف مهنم طقسف . مهضعب ىنز امك ءاضيا ينزن الو . بعلل ماق مث ةةيترشلاو

 مهتدابأف «مهضعب هبّرج امك ,حيسملا بّرجن الو .اًملا نورشعو ةثالث دحاو

 ءايشألا هذهف .دسفملا دي ىلع اوكلهف «مهضعب رّمذت امك ءاورّمذتت الو .تاّيحلا
 غلب ايندلا ىهتنم نإ . انريك ذتل كتبك و, هاد ا هقيلاك ,مهل تضرع يتلا اهلك

 ام آلإ براجتلا نم مكبصي ملو .طقسي الثل رذحيلف «ماق دق هنأب نظي نمف .انيلإ

 لعجي لب .نوقيطت ام رثكأ اوبّرجتت نأب مكلمهي ال . نيمأ هللا نإ . سانلا باصأ دق
 . ديس اي كرابو .لامتحالا نوعيطتست اميكل ءاًجرخم مكتبرجتل

 6 وحرف صو نادمعملا انحوي حيدم

 ؟ قدح ٠ ددع 2,77 حاحصإ .دّيس اي كرابو .جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 انأ ىتلا ضرألا كلخديو «قيرطلا ىف كظفحيل كمامأ ىكالم لسرم انأ اذوه

 0 . مكبونذ رفغي ال هلعل «همصاخت 0 ( هن وص عمساو .هرذحاف . اهتددعأ



 51 دايرق شير

 « كيضغبم ضغبأ يناف كل :هلوقأ ام تلعفو ءهتوص ثعمس نإو . هيلع يمسا

 : نييثيحلاو « نييرومالا ىلع كلخديف « كمامأ قلطني يكالم نأل . كءادعأ نزحأو

  مهتهلاآل دجست ال . مهمدهاف « نييسوبيلاو «نييوحلاو « نييناعنكلاو « نييزرفلاو

 . مهليثامت رسخاو ءاًبارخ مهبرخا نكلو .مهلامعأك لمعتالو ءاهدبعتالو

 . مكلزانم نع تابرضلا عفريو « مكهايمو مك زبخ كرابيف « مكهلإ بّرلا نودبعتو

 . ديس اي كرابو

 م١ ددع 4٠. حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 اهنأل اهودانو « ميلشروأ بلق يف اوملكت . مكهلإ لوقي هوّرع مث « يبعش اوّرع

 . اهلك اهاياطخ فعض ّبّرلا دي نم تلبقو .ةئيطخلاب تيضرو ٌةّوَق تألتما دق
 .انهلإل البس ةعقبلا يف اوحلصأو «ّبّرلل قيرطلا اوعجرأ «ةيّربلا يف خراص توص
 ناكملاو ءالهس رعولا ريصيو .عضتتت لالتلاو لابجلا ّلكو «ىلتمت ةيدوألا عيمج

 . ملكت برلا مف نأل ءرشب يذ لك اًعم هنياعيو ءَّبّرلا ماركإ رهظيو .ةعقب رسعلا
 لثم هئاهب لكو « شيشح رشب يذ لك نإ ؟يدانأ اذام :تلقف ءدان :لئاق توص

 وه اذكه . تامابال ترفل: تيقعلا دعو عج شيشللا سن . لقحلا بشع

 7 مودت انهلإ ةملك و (بستعلا ؛ فجيو ع( شيشحلا سببيي 6 ىلا اله د

 كيس ان'كرايو .دبألا

 ١-< ددع 2,4 حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايخالم ةءوبن نم ةنلاث ةءارف

 يلماع عيمجو «ةمئآلا عيمج نوكتو . روتتلاك يبضغ دقتيو ينأت ماّيألا اه هنأل

 الو ًالصأ مهل كرتي الو .ّيوقلا ٌبّرلا لوقي يتآلا مويلا مهقرحيو .اًّشق ةئيطخلا
 .اهناسل ىلع افشلاو «يمسا نيفئاخلا اهّيأ اي ءّربلا سمش مكل قرشتو .اًنابن

 اًدامر نونوكي مهنأل .ةمثألا نوسودتو ءرقبلا لوجع لثم نوصقرتو «نوجرختو
 ىسوم ةعيرش اوركذأ .ّيوقلا ْبّرلا لوقي لعفأ يذلا مويلا يف  مكلجرأ ةحار تحت

 لسرأ اذنأاه .اًماكحاو رماوأ «ليئارسإ عيمجل بيروح يف اهب ُهُتيصوأ يتلا يدبع



 يناثلا نوناك رهش ١

 , نينبلا ىلع ءابآلا بلق دريل . فيخنماو ميظعلا ْبّرلا موي يتأي نأ لبق ىبنلا ايليإ مكيلإ

 . ديس اي كرابو . كالهلل ضرألا برضأو انأ يتآ الثل « مهئابآ ىلع نينبلا بلقو

 155-4٠١ ددع ,8 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ىلإ قلنا يق: هدل لاقو. سّتليف برلاكالم ملك. . يئاتحأ اي ديس اي كراب

 هلبقتساف «قلطناو ماقف . ةّرغ ىلإ ميلشروأ نم طبهي يذلا يّربلا قيرطلا يف نميتلا
 ىلع طلسملاو « شبحلا ةكلم سقادنق ليكو ناكو .ةشبحلا نم اًمداق ناك ّيصخ

 اتنلاج نا قلاش ععيراملل , لطورأ ىف دس ناجندف ذاك ري. اهقارك" 5

 ذإو .ةبكرملا مزالف مّداقت :سوّبليفل حورلا لاقف .ّيبنلا ايعشأ يف أرقي ةبكرم ىلع
 فيك :لاقف وه اّمأ ؟أرقت ام مهفت له :هل لاقف . يبنلا ايعشأ يف ارقي هعمس «مّدقت

 اما .هعم سلجيف تنعي نأ رتل 1 بلور دعا اقرا قام يقف ردن

 ءامأ ةجعنلاكو , حبذلا ىلإ قيس لمحلاك :اذه ناكف هأرقي ناك يذلا باتكلا لصف

 هجر يس كخو سا هعضاوتب هاف حتفي مل اذكهو . اتك اس ناك رازجلا

 اي كنم بلطأ ينإ :سوّبليفل يصخلا لاقف . ضرألا نم عزنت هتايح نأل .هب رّبخي نم
 ذئيح سوّبليف حتفف ؟رخآ ناسنإ نع مأ ءهِسفن نعأ ؟اذه ّيبنلا لاق نم نع يديس
 ( قيرطلا يف ناقلطنم امه اميفو . عوسي 00 باتكلا اذه نم ًادتباو هاف

 ' صا هرم عاملا اذوه اه ضخ كاذ لاقف .ءام هيف ناكم ىلإ الصو

 نأ نمؤا ينإ :الئاق هباجأف . قيليف ل ل

 دّمعف . ءاملا ىلإ امهانثا ردحناو «ةبك رملا فقت نأ رمأو . هللا نبا وه حيسملا عوسي

 دعي ملو « سوّيليف برلا حور فطخ «ءاملا نم دعص نيحو «ًّيصخلا كلذ سوّيليف

 دودزا يف َدجوف سوّبليف امأ .اًحرف هقيرط يف ريسي ناك هنكلو .ّيصخلا كلذ هنياعي
 يرمي لادا ع ارا مج نارا نودي نك تاج بر (ىودشأو

 ١, حاحصإ .سياسولوك لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 17١-78 ددع

 مك رئامضب ءادعاو ءابرغ لبق نم متنك نيذلا متناو .يتوخإ اي .ديس اي كراب
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 مكميقيل «هتومبو «هدسج هاي حلصأ «نآلاو «ةريرشلا مكلامعأ لجأ نم

 ناوكي :ذإ : كدا ىلع عقاب متنأ نإ ءمول الو «بيع الب نيسّدقم هيدي نيب

 يف هب زرك دق هنأب متعمس يذلا ليجنإلا ءاجر نع اوعزعزتت ملو «اًئباث مكسانمأ

 مالآلاب حرفأ انأو .همداخ سلوب انأ تنك يذلا ءءامسلا تحت يتلا ةقيلخلا عيمج

 يتلا «ةعيبلا وه يذلا هدسج لجأ نم « يدسجب حيسملا دئادش صقن ممتاو « مكنع

 يذلا ٌرسلا .هللا ةملك لّمكال , مكيف يل لِعُج يذلا هللا ريبدتك : اهمداخن انأ تنك

 مهل نلعي نأ هللا بحأ نيذلا هيسيّدقل نآلا ملعأ دقو ,«باقحألاو روهدلا نع يفخ

 ءاندجم ءاجر مكيف لاح لا حيسملا وه يذلا « ممألا يف ٌرسلا اذه دجم ىنغ وه ام

 ًالماك ناسنإ لك ميقن يكل «ةمكح ّلكب ناسنإ لك مّلعنو «هب نحن رّشبن يذلا
 . ديس اي كرابو .حيسملا عوسيب

 ١١-١( ص) ريبكلا سوينوطنا يرام
 ١-7 ددع .5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ددعلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 زيك ةأارما وأ لجر اميا . مهل لقو ليئارسإ ينب ملك :هل لاقو ىسوم برلا ملكو
 رهان شب 1 ركيسملا نغو ةرمتللا نع عنتميلف برا كنس ع كسنلا رذن رذنيو

 الو «بنعلا نم لكأي الو . بنعلا ريصع نم الو ءركسملا 5 نم.الو < ستعا "5

 رسما يب ار ردت ع ور ليابرلا راو وجب ”اااحلا

 ا ا 56 الو «تيم سفن ىلع لخدي ال . برلل

 نسر تا هكسن ماي لك ب اقم مكيلو «ءيمار ىلع ههلإ ل ايلك |

 2؟ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,خاريس نب عوشي ةمكح رفس نم ةيناث ةءارق

 ١-١7 ددع

 11 ل عدلا يقا يت قيلما دقن علا يشع ىلادسود نإ ناي



 يناثلا نوناك رهش و

 ىلع ربصاو «كيلع يتاي املك لبقا . كقرط يف مكحتنت اميكل اهلمهت الو ءاهب

 بمهذلا نال .كقرط حلصيف «ءهب جرا .كدضعيف «هللاب نمأ .ةنكسملاو ضرملا

 اورحاتت الو .هتداغس اوضوا> يزلا ءايقتا اي ..ةيكسملا روكي ناصنالا و و راثلاب ينجي

 بّرلا يفئاخ اي . مكرجأ رّخْؤي الف هب اونمآ ّبّرلا يفئاخ اي .اوطقست الئل هنع
 باقحأ نم يذلاو اًميدق ناك ام اومهفا . صالخللو يدبألا حرفلل هتداعس اوجرا

 لك يف ذقنيو مسا 0 نونح بذا نال . ةبجي ملو هاعد نم وا «هحرطف

 . ديس اي كرابو .هتدارإ يعناص توص عمسيو ( ةقيض نامز

 58-41١ ددع , حاحصإ .”يبنلا ايمرا يئارم نم ةثلاث ةءارق

 صاالخ اًقح وجري نّم دّيج .هبلطت يتلا سفنللو «هرظتنا نمل ّبّرلا وه دّيج
 0 ءهدحو سلجي «هئابص ىف كرين لمحي ذإ لجرلا دّيج .ْبَزلا

 .همطلي نمل هدخ يطعي «نئاك ءاج 1 يف عضي . هيلع كرين

 . هتمحر ةرثك بسح محريو عضاوي هنوكل : دبألا ىلإ ىسني ال بتل نوكل ءاراع

 ىرسأ عيمج هيلجر تحت أطيل «ةربابجلا ينب عضاويو «هبلق نم بيجي ال هنأل
 مل بّرلا نإ . هئاضقب ناسنإلا بجشيل . ىلعلا هجو مادق لجرلا ءاضق ليميل . ضرألا

 جرخي ال يلعلا مف نمأ .ّبّرلا هرمأي مل يذلا ناكف «لاق يذلا اذه وه نم .رظني

 هرم صتس ةنراطما لع سرا ا ناسا مي ناب ل ع

 . ديس اي كرابو .ءامسلل هللا وحن انيدي ىلع انبولق عفرنل . برلا ىلإ عجرنو ءاهنحتمتو

 ملا/-1#١ ددع .4 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخا نم لصف

 ريمص ,ةدحاو 0 نيدلا موقلا لفخ اف ناك و . ىئابحأ اي. «ذّيس اي كراب

 "لك نكل .هل اهنأ اهكلمب ناك ىتلا لاومألا نع لوقي مهنم دحأ نكي ملو .دحاو

 عوسي ةمايق ىلع دهشت مما ةميظع ةوقبو :ةماغلا تاكف“ مهل ناك ءيش

 نأآل «جاتحم ناسنإ مهيف نكي ملو .مهعيمج عم تناك ةميظع ةمعنو .حيبسملا
5 



 اذ نايرق شير

 ءيشلا نمثب نوتأيو اهنوعيبي اوناكف «تويبلاو ىرقلا نوكلمي اوناك نيذلا كنلوا
 ني ناسنإف «ناسنال ىطعي ناكو .لسرلا لجرأ دنع هنوعضيو ,عابي يذلا

 ءازعلا نبا مجرتُي يذلا ابانرب لسرلا نم ىّمسملا «,فسوي امأ .جاتحي امبسح

 لونرأ دتع هعبطون ءاهنمثب ءاجو اهعابف «ةيرق هل ناكف « صربق دالب نم « يواللا

 . ديس اي كرابو .لسرلا

 ,4 حاحصإ .نييشنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ؟ا/-١1 ”" ددع

 اضيأ انّبر رمأ اذكه ؟حبذملا نومساقي , حبذملا نومدخي نيذلاو ؟نوتاتقي سدقلا تيب

 ,هذه نم ةدحاو لمعتسا ملف انأ امأ . نوشيعي هتراشب نمف  هتراشبي نوداني نيذلا نأب

 لطبي نأ الو ءاتوم تومأ نأ ىل ريخل هنإ .اذكه ىل نوكيل ءهذه لجأ نم بتكأ ملو
 يل ليولاو . كلذ ىلع ربجُم ينأل ءرخف يل سيلف عءرشبا تنك نإف . يرخف دحأ

 ريغب هلعفأ تنك اذإ امأف .رجأ يل ناكل «يتئيشمب اذه لعفأ تنك ولو .رّشبا مل نإ
 لعجأ رّشبأ نيح تنك ذإ .نآلا يرجأ وه امو «ةلاك و ىلع نمتؤم انأ امناف « ياوه

 نم رح انأ ذإو .ليجنإلاب يل لعج يذلا ناطلسلا لمعتسا الو ةقفن الب حيسملا ةراشب
 دوهيلا عم ترصو ,نيريثكلا حبرأل دحأ لكل يسفن تدّبعدق ,عيمجلا

 ةثمللا تبت نمك ترص 1 نيذلا عمو . دوهيلا بستكأل 2, يدوهيلاك

 0 ا ا يو وب

 .ةلكلا يحأل دحأ لكل كح ترضو . نيميقسلا حيرأل ؛ ؛اميقس نيميقسلا عم ترص

 يف نورضحي نيذلا نأ نوملعت امّوأ . ريشعلا اكيرش ريضأل اذه تعتنص اعإو

 نآلا اوعسا اذكهو « ةبلغلا روجي دحاو نكلو . نورضاحي اعيمج مهنإف ناديم ا

 2 ا 2 . دسفي يذلا ليلكالا اوك رديل نوعسي

 .دّيس اي كرابو . نيرخآلا ترّشب يذلا انأ لذرأ الثل هدبعتساو كدسج عمقأ



 طابش رهش 0 ا

 0 يل ص) طابش رهش

 ١7-١5( ص) لكيهلل حيسملا لوخد

 1١1١-١5 ددع 1١., حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ّصختف اهكيطعيو كئابآلو كل مسقأ امك نييناعنكلا ضرأ ْبّرلا كلخدُي ذإو

 لك و «ةّبّرلل اركذ كل نوكي يكل ريعبلل محر ٌتاف لكو « محر حتاف ركب لك بر
 ناسنإلا ركب لكو .هلتقا ءودفت مل نإو .لمحب هيدفت ريعبلا محر حتفي ركذ ركب
 انج رخخأ ةّيوق دبي :هل لوقتف ؟اذه وه ام :الئاق اَّدَغ كنبا كلأس اذإو .. هيذفت' + نيئب نم

 لك ْبّرلا لتق ءانلاسرإ نع نوعرف ىسقت نيح هنإ . ةيدوبعلا تيب نم رصم نم ّبّرلا
 ْبّرلل حبذأ اذه لجأ نمف . ريعبلا ركب ىلإ ىتح ناسنإلا ركب نم ءرصم ضرأ راكبأ

 ىلع ةمالع كل نوكيف «يدالوأ نم ركب لك يدتفأو ءروكذلا نم محر حتاف لك
 بكم از كرايوب نوف كي ريصم وه تايم رع يالا نال ع كينيع نو داك وهني

 ١-/ ددع ١7., حاحصإ .دّيس اي كرابو .رابحألا رفس نم ةيناث ةءارق

 وأ رملا تلبس اذإ هوهل لقو ليئارشإ نيب ملك" دول لاقو ىسوم بزلا ولكأو

 نونتخي «نماثلا مويلا يفو . اهضيح مايأك «مايأ ةعبس ةسجن نكتلف ءاركذ تدلوو

  سّدقم ءيش نم وندت الو ءرهطلا مد ىلع اموي نيثالثو ةثالث سلجت مث «هتلرغ محل
 رشع ةعبرأ ةسحن نكتلف .«ىتنأ تدلو نإو :اهريهطت مايإ مت ىتح» نسدقملا لخذتالو

 مايأ تلّمك اذإف .رهطلا مد ىلع اموي نيتسو ةتس سلجتلو ءاهضيح بسحك اموي
 ةماميو « ماتلا دوقولل ةنس نبا لمحب تأتلف «ةنبإ وأ انبإ تدلو تناك نإ ءاهريهطت
 (ٌبّرلل نهاكلا اهبّرقيف «نهاكلا وحنل نامزلا ةّبق باب ىلإ ةيطخلل ةمامح خرف وأ

 مل نإو .ىثنأ وأ اركذ دلت يتلا ةأرملا َةّنُّس هذه .اهمد ليس نمرهطتف ءاهل رفغتسيو

 دوقولل رخآلاو ةيطخلل دحاولا مامح يّحرف وأ نيّتمامي ذخأتلف لمحب يتأت نأ ردقت

 . دّيس اي كرابو . رهطُتف نهاكلا اهل رفغتسيف . ماتل



 انش نايرق شير

 ١ ”ه ذدع 25 حاحصإ .ديس اي كرابو ىددعلا رفس نم ةثلاث ةءارف

 ,نهاكلا نوراه ماّدق همقأو يوال طبس مّدق :هل لاقو ىسوم ْبَّرلا ملكو

 ةداهشلا ةّبق مامأ تيرا مادق ءانلك ةعامجلا ةبونو «هتبون نوظفحيو ع هنومدخيف

 . ليئارسإ ينب ةبونو «نامزلا ةّبق يناوأ عيمج اوظفحيو «ةّبقلا يف «ةمدخ اومدخيل
 ينب نيب نم هل ةبوهوم ةبه نييواللا هينبو نوراه طعاو ,ةّسقلا ةمدخ اومدخيل

 . لتقيلف مّدقتي يذلا بيرغلاو « مهتونهك اوظفحي نأب هينبو نوراه ٌرّمَأو .ليئارسإ
 ضوع «ليئارسإ ينب نيب نم نييواللا تذختا دق انأ اه :هل لاقو ىسوم ّبّرلا ملكو

 يف ركب لك وه يل نأل يل نويواللا نوكيل «ليئارسإ ينب نم امِحَر ئاف ركب لك
 ليئارسإ ينب نم ركب لك يل تسّدق ينإ . رصم ضرأ راكبأ لك هيف تلتق يذلا مويلا

 . دّيس اي كرابو .ّبّرلا انأ .انأ يل اونوكيلف ءريعبلا ىلإ ىتح «ناسنإلا نم

 ؟ه-١ ددع ١., حاحصإ .ىلوألا لوسرلا سرطب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 !راهتيعساو + مك رئادص» وقح اوطيرا اذه لجأ نيك. . قاحأ اي +دّبسااي كرا

 ءانب الاك : حيسملا عوسي اندّيس روهظب مكينأي يذلا حرفلا اوُجرتو «لامكلاب

 .ةفرعم ريغب اهنوهتشت متنك يتلا ةميدقلا تاوهشلاب اضيأ اوكرتشت الو « نيعيطملا

 هنأل ع, سودق مك اعد يذلا هاني . مكتافرصت عيمج يف نيسيّدق اونوك خكلو

 نابل نيللا كلاذ خنالا كوعذ هلا... سودق انآ ىنأ ايك « نيسيأف اوتوك :بوبكم

 51و طق سلامعأ نيم ناسا *زكل طي مموج ولاب دخأ هناك

 العا ون ايستلا) دسمان طلاب عج ل ملأ يعن لج ذر

 هيف بيع ال يذلا فورخلا مد « ميركلا مدلاب نكلو « مكئابا نم اهومتلبق يتلا ةلطابلا

 يف رهظو , ملاعلا نوك لبق نم هذهل ّدعَأ يذلا كاذ . حيسملا وه يذلا « سند الو

 , تاومألا نيب نم هماقأ يذلا هللاب هدي ىلع متنمآ نيذلا متنأ مكلجأ نم نامزألا رخآ

 ,ةسّدقم مكسفنأ نوكت ذإ «هللا ىلع مك ٌؤاجرو مكناميإ نوكيل ءدجملا هاطعأو

 نم اضعب مكضعب نيّبحم اونوكت يكل .هوجولاب ذخأي ال اًبح ةقلتممو «قحلا عامتساب
 ,دسفي ال امم لب «دسفُي عرز نم ال ؛ءدبلا نم اودلو سانأك «لماك و رهاط بلق



 طابش رهش م

 يه هذهو .دبألا ىلإ مودت هللا ةملكو « بشعلا فجيو ( يضل رس . لقحلا

 كيس اكرايو . اهب مترّشب يتلا ةملكلا

 ددع 8 حاحصإ .نيينامورلا ىلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 ع )وب ما#ل-# و

 بلط يف اوعسي مل نيذلا مثألا نإ ؟نآلا لوقن اذامف . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 يف ىعسي ناك يذلا ليئارسإ امأ .ناميإلا نم وه يذلا ّربلا يأ .ّربلا اوكردأ ءّربل
 لب «نامبإلا نم نكي مل هنأ لجأ نم ؟اذاملف .ربلا ةّنُّس كردُي ملف ءّربلا ةَنُس بلط

 يف عضاو اذنأاه :بوتكم وه امك : ةرثعلا رجحب اورثعف « سومانلا لامعأ نم ناك

 . ىزخي ال «هب نمؤي نمو ءدلسا نفد ( ةرثع رجح لويهص

 مهل دهاش ينأل .اويحي يكل مهيف هللا ىلإ يتبلطو يبلق ةرسم نإ «يتوخإ اي

 لب «هللا ّرب اوفرعي مل مهنأل ءملعب كلذ سيل نكلو «مهيف ةدوجوم هللا ةريغ نأ
 وه ةاروتلا نس ةياغ نأل «هللا ربل اوعضخي مل كلذلف . مهسفن رب اوتّبثي نأ اودارأ

 . ديس اي كرابو .نمؤي نم لكل ارب « حيسملا

 (8١-8١ه ص١ كسانلا نورام يرام

 أ7-١ ددع ١7., حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نيوكتلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ىلإ كيبأ تيب نمو « تدلتا ثيح نمو كضرأ نم قلطنإ :ماربأل ْبرلا لاقو
 نكف . كمسا مظعاو كرابأو ءميظع بعشل كلعجأف ءاهكيرأ يتلا ضرألا
 كاي طرا لئابق عيت كراعتو . ناضل نعلاو فيك رابع كرابأ ,اكرايم
 سمخ نبا ماربأ ناك و « طول هعم قلطناو .ّبَرلا هل لاق امك ماربأ عنصف . كعرزبو

 ,هيخأ نبا طولو .هتأرمإ هراس ماربأ ذخأو .ناّرح نم جرخ نيح «ةنس نيعبسو

 ىلإ اوقلطنيل اوجرخو «ناّرح يف اولمع يتلا سفنألاو ءاهونتقا يتلا مهتينق لكو
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 عضوم ىلإ ىتح ضرألا يف ماربأ زاجو «ناعنك ضرأ ىلإ اوٌؤواجف .ناعنك ضرأ

 ىلع ْبّرلا نلعتساف . ضرألا يف ٍذئئيح نويناعنكلا ناك و .ارمم طولب ىلإو « ميكش

 رهظ يذلا ٌبّرلل احبذم ماربأ كانه ىنتباف . ضرألا هذه يطعأ كلسنل :هل لاقو ماربأ

 . ديس اي كرابو .لبجلا ىلإ كانه نم لقتناو هل

 ددع «4 4 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,خاريس نب عوشي ةمكح نم ةيناث ةءارق

 6١ه-ذ١

 ع

 . ةماركلا ةرثك مهل مسقنو « مهباقحأ يف انءابآ «ةمعنلا لهأ اضيأ انأ حدمأ ينإ

 مهمهفب ةروشملاو « مهتءوبنب تايآلا اورهظأ .ملاعلا باقحأ قوف اهلك مهتمظعف

 . رانيكلاو راثيقلا برضب مهتاحبست اوحضوأ نيطالسلاو . مهتمكحب اوملعت ء انيك

 ءالؤه . مهماظتناب نيداهلاو ءديألاب نيدضعملاو ةّوقلا سانأ بتك يف لاثمألاب اوقطن

 يا مهمايأ يف مهتاحبستو , مهلايجأ يف ةماركلا مهل تراص مهلك

 | .اولطب نيذلاك اولطبو ءًركذ مهل سيل نم مهنمو « مهتاحبست نع رّبخيل اًمسا

 ا يسر ع مرد يرحوا ارح رسما اود ٌسانأ ءالؤه

 ىلإ ليج نم «ىسنت ال مهتماركو ء«دبألا ىلإ مهعرز تْبثي مهدهعبو . مهينب ينبل
 . ديس اي كرابو .مهحيباستب ربخي بعشلاو « ليج

 ١-/ ددع ,ه١ حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 يذلا لبجلا ىلإ اورظنأ .بّرلل نوبلاطلاو « لدعلا يف نوكلاسلا اهيأ اي ينوعمسإ

 يتلا هراس ىلإو « مكيبأ ميهاربإ ىلإ اورظنأ .اهنم مترقن يتلا رثبلا ىلإو ءهنم متعطق
 « نويهص ينبي ْبّرلا نأل . هترثكأو هتك رابو هتوعدف ادحاو ناك هنال مكب تلبح

 . ّْبّرلا سودرف ريظن اهتاعقبو «ندع لثم اهرفق لعجيو .اهتابرخ عيمج ينبيو

 اهيأ اي «ينوعمسإ .لياهتلا توصو ركشلا ءاهطسو يف عمسُي حرفلاو ةجهبلا
 رون يئاضقو «يمامأ نم جرخي سومانلا نأل . ممألا اهيأ اي ىلإ اوغصاو «بوعشلا

 رظتنت يل . بوعشلا مكاحتت يعارذبو « يصالخ جرخو « يرب برق دق . بوعشلل



 طابش رهش لك

 اضيأ تحت ىلإ اورظنأو ءءامسلل مكنيعأ اوعفرإ . ىّجرتت يعاردلو «رئازجلا

 نراك اهناكمو سابا ىلإ ضرال و «ناسنلا# لوو نأ سرا

 ءٌربلاب نوفراعلا اهيأ اي « ينوعمسإ .لوزي ال يّربو ءدبألا ىلإ يصالخو ءاهريظن
 نم اوعزفت الو «سانلا رييعت نم اوفاخت ال .مهبلق يف يسومان يذلا بعشلا

 ,دبألا ىلإ نوكي يّربو . سوسلا مهلكأي سابللاك و «فوصلاك مهنأل « مهفيدحت
 ليس اي كرايو . لايجألا ليج ىلإ يصالخو

 .؟ حاحصإ .دّيس اي كرابو ءىلوألا لوسرلا انحوي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 9٠-9984 +#: ١ ددع

 لك نوزرفتو ,« سوّدقلا نم ةحسم مكيف متنأو . يئاّبحأ اي (ديس" اي كرا

 لكو .هنوفرعت مكنأل لب «قحلا نوفرعت ال مكنوك نم مكيلإ بتكأ مل .ناسنإ
 وه سيل عوسي نأب رفكي يذلا كاذ آلإ «باذكلا وه نم را ور سا ا

 باآلاب فرتعي وهف «نبالاب فرتعُي نم .اضيأ بآلاب انمّوم وه سيلف « نبالاب رفكي

 هومتعمس دق ام مكيف تبث نإ هنأل عيكيف كينيلف ءاميدق متنأ هومتعمس امو .اضيأ

 ةويحلاب اندعو يذلا دعولا وه اذهو .نبالاو بآلا ىف اضيأ لوتبثت مكناف «ءاميدق

 نيذلا لجأ نم يهف «مكيلإ اهب تبتك يتلا ءايشأالا هذه نإ .. ةيدبألا (ةايحلابا

 نأل نوجانحت الف «هنم اهومتابق ىتلا ةحسملا مكيف تتّبث نإف «متنأ امأف . مكنولضي

 و « ءيش لك مكملعت يهف هللا نم يتلا ةحسملا بسحك نكلو ءّدحأ مكملعي

 اي نآلاف .ةيف اونبثا ؛(وكتملع) مكملع ام بسحبو .اهيف بذك الو ةقداص

 . هكيجم يف ةلاّدلا انل نوككت لب «هنم لجخن ال «رهظ ام اذإ ىتح هيف اوتبثأ « يدالوأ

 مظعأ ام اورظناف .هنم وهف ّربلا لمعي نم لك نأب ءاضيأ اوملعاف « راب هنأ متملع نإف

 « ملاعلا انفرعي ال اذه لجأ نمف .اضيأ انلعج لب «ءانبأ اناعد هنإ .انوحن هللا بح

 . دّيس اي كرابو .اضيأ هفرعي ال هنوكل
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 حاحصإ . سواتوميت هذيملت ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١9/١١ ددع *

 يتئيشمو «يتريسو يميلعت تعبت دقف تنأ امأ .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 ام فرعت دقو .يمالاو «يداهطضاو يربصو هيدربلا يحور ةانأو ؛يلاخإو

 نم يدّيس يناّجثو ءهتيساق ٍداهطضا ّيأو ءارتسلو ةينوقيأو ةيكاطنأ يف هتلمتحا
 أ .نودهطضي ٠ ؛ حيسملا عوسيب هللا ىوقتب اويحي نأ نوديري نيذلا “زكو .اهّلك

 رع نيلضمو نيَلاض مهرش يف نودادزيف , نولضملاو رارشألا سانلا

 ربل مس از اتم يالا تسلل نع :ةيلع كلقح .ضيتن و .ةنملعت

 | . حيسملا عوسيب يذلا ناميإلاب (ةايحلا) ةويحلا كمكحت نأ ىلع ردقت يتلا ةسّدقملا

 يذلا بيدأتلاو ميوقتلاو « خيبوتلاو ميلعتلل ديفم وهف «حورلاب بتك باتك لك
 . ديس اي كرابو . حلاص لمع لك المكمو الماك هللا لجر نوكي يكل «:



 راذآ رهش 0

 (5 1١8-5 ص) راذأ رهش

 ١8( صر دورام انحوي يرام سيدقلا ديع

 ام فقسأل ةنّيعملا تاءارقلا بلطأ ,7” يف

 (؟١-8١ صر اديهش نوعبرألا

 ١-/ ددع 7١. حاحصإ .دّيس اي كرابو ,عارتشالا ةينثت رفس نم ىلوأ ةءارق

 « كنم رثك | ابعش « تابكرمو اليخ ىرتو كئادعا ىلع برحلل جرخت امدنعو

 اذإو . كعم يضمب «رصم ضرأ نم كدعصأ يذلا كهلإ ّبّرلا نأل . مهنم فخت الف

 مويلا مكنإ «ليئارسإ اي عمسإ :بعشلل لوقيو نهاكلا مّدقتيلف «لاتقلل متمّدقت

 كعم ىضمب ءرصم ضرأ نم كدعصأ كهلإ ْبّرلا نأ لجأ نم , مهماذق نم اولوت

 ىنب لجر اميأ :بعشلل ةرفّسلا لقتلو . مكصلخيو . مكئادعأ عم مكنع لتاقي وهو

 . هريغ لجر هنيزيو برحلا يف لتاقُي الئل هتيب ىلإ اًماطنم عجريلف «هنّيزي ملو اًثيدح اَنيب

 برحلا يف لتاقُي الثل هتيب ىلإ اًقلطنم عجريلف «هنم رصعي ملو امرك سرغ لجر امّيأو
 الئل هتيب ىلإ اقلطنم عجريلف ءاهذختي ملو ةأرمإ بطخ لجر امياو .هريغ لجر هرصعيو

 فاي لجر امنأ :بغشلا نيلئاق ةرفسلا درتلو .ةريغ لجر اهذخيو برخلا .ىف لئاقي

 .دّيس اي كرابو .هبلقك هتوخإ بلق بهري الئل هتيب ىلإ اًملطنم عجريلف «دعتريو هبلق

 ١-/ ددع . حاحصإ .ناميلس ةمكح رفس نم ةيناث ةءارق

 مهنأ لاّهجلا نيعأب اوّظ .باذع نهنم وندي الف هللا ديب نيقيّدصلا سوفن
 مالسلابف مه امأ . قحسلاك اندنع نم مهباهذو ءاّئيدر مهجورخ بسحو «نوتئام

 هنأل «(ةايحإ) ةويح ءولمم مهٌواجرف «نوبجشي سانلا نيعأب اوناك نإ هنأل « نولصاح
 ديه دجوف“ + مهنحتلا هللا نأل ..اريثك .قوثريسو .*اًريسي اوبذا دقو .عاليلق مهريتخا
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 .ةمات حئابذو اياحضك مهلبتقاو ءروكلا يف بهذلا رابتخاك مهربتخا .هل الهأ

 يف راثلا رارشك نيقفانملا نيب ام نوقيّدِصلا ىعسي .تامز» يف مهرابتخا نوكيو

 .دّيس اي كرابو .دبألا ىلإ مهيلع ْبّرلا كلميو , مثألا حرفتو بوعشلا رست . بصقلا

 ١-١١ ددع ,.54 حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 قيال , لئارسإ اي كاراجو : تييوقي اي :كقلاخ ةيزلا لوقب اذكحفآلاو
 ال رهنألاو « كعم انأ ءرحبلا يف زوجت نإ . يل تنأ كمساب كتوعدو كتذقن ينأل

 كهلإ ْبَرلا انأ ينأل « كقرحي ال بيهللاو « يوتكت ال راّثلا ىلع تكلس نإ . كقّرغت

 كنوكل «كضوع ًاباسو شوكو «كنع رصم تيطعأ . كصلخم ليئارسإ سوّدق
 . كسفن لدب ابوعشو كضوع اسانأ تيطعأ . كتببحأ انأو تدّجمت دق . ينيعب امركم

 لامشلل لوقأ . كعمجأ برغملا نمو ( كعرزب يتأ قرشلا نم « كعم ينأل فخت ال

 لك . ضرألا يصاقأ نم يتانببو دعُبلا نم يدالوأب يتآ . عنمت ال نميتللو « ينيطعأ
 بعشلا اجراخ جرخا .هتعنصو «هتلبجو «هتقلخ يماركإلف يمساب وعدي نّم

 مثتلتو ءاعيمج بوعشلا عمتجتل .نينذألا اذ احلا : نيعا هل: يذلا ىسعألا

 مهئادهشب اوتأيلف « (لئاوألا) تايلوألا عّمسيو ءاذهب رّبخي يذلا مكيف نم . لئابقلا

 نيذلا يديبعو «برلا لوقي يئادهش منأ قحلابف ءاولوقيو اوعمسيلو اورربتيو

 نمو ؛ هلإ نكي مل يلبق نمو . وه انأ ينأ اومهفتو « يب اونمؤتو اوملعتل «مهترتخا
 فيس : ةيضانخ و تو ريحا انآ يريغ دجوي سيلو ْبّرلا انأ ينإ . نوكي ال يدعب

 . دّيس اي كرابو .هللا انأو ّْبّرلا لوقي يئادهش مكنإ . يريغ مكنيب نكي ملو

 ١- ددع ١7, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ١

 ىتكملا « كلملا سدوريه يديألا ىقلأ نامزلا كلذ يف . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 اخأ بوقعي فيسلاب لتقو . مهيلإ ءيِسْيِل ةسينكلا يف نيذل سانلا ىلع « سوفيرغأ
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 :انيعلا قاكمس كيسي اننا داز دولا ىضرأ دق اذه نأ ىارااملو :انحوي

 ءاطرش ردح ةنس ىلإ هيلساو ءنجسلا ىف .ةفاقلاو هطيضق .«رطفلا دارأ تلناكو

 ار ندي نا كرو ب ريب سشلا ىمق ب هيل بيكا يجعل

 ةليللا كلت يفو .ةسينكلا نم ةمئاد (ةالص) ةولص هلل هنع مّدقتت تناكف « نجسلا

 اطوبرمو « نيّيطرش نيب ام امئان ناعمس ناك ذإ ءاحابص هملسي نأ اًديتع ناك يتلا

 رونلا قرشأو ءبّرلا كالم هب فقو « سبحلا باوبأ نوسرحي نورخآو « نيتاسلسب
 نم ناتلسلسلا تطقسف ءاًعرسم مق :هل لاقو هماقأف هبنجب هزكلو ءهلك تيبلا يف

 :هل لاق مث . كلذك عنصف .كيفخ سبلاو « كيوقح ددشا :كالملا هل لاقو «هيدي

 كالملا ةطساوب راص يذلا نأ ملعي مل ذإ «هل اعبات جرخف .ينعبتاو كبايثب درت

 ىتح ايتأ « يناثلاو لّوألا سرحم ا ازاج املف .احور ىري هنأ ّنظي ناك لب «يقيقح

 دعابت ءاّدحاو اًقاقز ازاجو اجرخ املف .هتاذ نم امهل حتفناف «ديدحلا بابلا ىلإ

 لسرأ ْبَّرلا نأ قحلاب نآلا تملع دق :لاقو «ناعمس ذقيح ققحتف ءهنع كالملا

 هب ركفت دوهيلا تناك يذلا ءيشلا نمو « كلملا سدوريه دي نم ينذقنأو ءهكالم

 . ديس اي كرابو . يلع

 ددع 28 حاحصإ .نيينامورلا ىلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 م4

 ءيش لك يف مهنيعُي هللا نوّبحي نيذلا نأ ملعن دقو . يتوخإ اي .ءديس اي كراب

 هبشب مهمسوو هلق نس ويضرعوا نيوعدم مهعضوف «مّدقت نيذلا كئلوأ . ريخلل

 ءاعد مهايإ ءمسوف قبس نيذلاو .نيريثك ةوخإال اًركب وه نوكيل «هنبإ ةروص
 نإ ؟اذه يف نآلا لوقن اذامف . مهدجم ,مهررب نيذلاو .معررب , مهاعد نيذلاو

 لب «هنبا ىلع قفشي مل ناك نإو .انتمواقم ىلع ردقي نمف ءانع دهاجي هللا ناك

 ءايفصأ ىلع قفشي يذلا وه نم ؟ءيش لك هعم انحنمي ال فيكف ءانعيمج نع هلذب

 هللا نيمب نع وهو :ماقو تام عيبتملا ؟بجشي نمت .رربي يذلا وه هللا نإ ؟هللا

 مأ « عوج مأ درط مأ « سبح مأ قيض ؟حيسملا بح نع ينلصفي نمف . انيف عفشي
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 دقو: + مويا”لك .تومن كلجأ نم اننإ :بوتكم وه امك ؟فيس مأ ؛رطخ مأ يرع

 نأ ين يلح ايلف نم ةطيباوي ةنويلاع نحن ايأك هدو كلو حبذلل منغلاك انبسُح
 ال تاّرَقلا الو « نيطالسلا الو ةكئالملا ال «(ةايحإ ةويح الو توم ال هنأ قئاول

 رونق رفت نأ ندقت ئرخأ ةقيلبخ الو .«قمع الو ولع ال .ءةدينعلا الو: ةرضالا ءايشألا

 ْ . ديس اي كرابو . حيسملا عوسي انبرب يتلا هللا ةبحم نم

 (8 ١١" ص) لوتبلا فسوي رام ةحاين

 4 8-4"ا/ ددع 5١, حاحصإ .دّيس اي كرابو «نيوكتلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 له : هديبعل نوع رف لاقو . هديبع غار نوع رف ها فس وي مالك نسحف

 هر هدييم ل ا را عل

 00 اا ا رم ا

 ,هدي نم متاخلا نوعرف عزنو . اهعيمج رصم طرأ ناغ .كقطلس. دقق رظنأ :قسويل

 ( هقنع يف بهذلا قوط عصوو عناوجرألا سابل هسبلأو فسوي دي يف هلعجو

 رصم ضرأ ىلع هطلسو :ظاسملا و دنألا هبامأ ىداثو . ىرخأللا هتبك رم يف هسلجأو

 ريغب هلجر مأ هّدي عفري دحأ ال نأب ترمأ نوعرف انأ :فسويل نوعرف لاق مث الك

 . دّيس اي كرابو .اهعيمج رصم ضرأ يف كرمأ

 ١-٠١ ددع ١6, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,خاريس نب عوشي ةمكح نم ةيناث ةءارق

 هلبقت .ةمكحلاب كلسي سومانلا مّلعتملاو .اذكه عنصي هللا ىشخي نّم نب اي
 الو اهيلع دنتسي .مهفلا ءام هيقستو ةمكحلا ربخ همعطت .ةثدحلا وند هنم وندتو «مألاك

 حتفت ةعامجلا طسو يفو .هئاقفر عيمج ىلع هعفرت . ىزخي الو اهيلع لكتي .طقسي

 .ةلانلا وثم. انهن ةوكلنو ال ةالطقخلا' .,ايانبأ امسا هتروتو ءرورسلاو حرفلا نم هألمت هاف

 نشد ثييباةءاهناوك ردي. ال رشلاب:نوملكتي نياثلاو ؛ ةدرملا نم يه ةديعب .اهنوري ال ةمئألا
 ءادطحلا قطني“ ءامكحلا :ةاوفأب . هللا لبق نم مهل طعت مل اهنوكل ةمثألا مف يف ةقئالب

 .ديس اي كرابو .اهملعي اهيلع طلستملاو



 ؟ 1١ ه ددع .1”7/ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لايقزح ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 بكا و اذنسا واذ وع كل لكك «رشبلا نبا ايدعتلاو :الئاق يلا لوق "لع تاكو
 مارفا اصعب فسوي :هيلع بتكاو .رخا ادوع ذخو . هباحصأ ليئارسإ ينبو اذوهي :هيلع

 لاق اذإو .اًدحاو اًدوع كديب نانوكيو ٍدحاول اًدحاو ندأو .هباحصأ ليئارسإ ينب ّلكو

 اذنأاه بارو ا نر اذكه : :مهل لوقتف و . هذه نوكت ام انل رهظا :كبعش عوار

 اذوهي دوع عم ءم مهيطعأو «هباحصأ ليئارسإ طابسأو ؛ مارفأ ديب يذلا فسوي دوع ٌدخآ

 امهكسمأ امهيلع بتكت ناذللا نادوعلاو :اذحاو ضدي ناتركيو اًدهباو اذوعاميلعجاو

 نم ليئارسإ ينب ذختأ اذنأاه جناب رمال سر نو اذكه : :مهل ل لومتو . مهمامأ كديب

 اًبعش مهعنصأو « مهضرأ ىلإ مهب يتآو « مهعمجأو مهيلإ اوقلطنا نيذلا بوعشلا طسو

 اضيأ نونوكي الو « مهعيمجل نوكي دحاو كلمو . ليئارسإ لابج يف ضرألا يف اًدحاو

 مهتاساجنبو مهناثوأب اضيأ نوسّجنتي الو «نيتكلم اضيأ نومسقني الو « نيبعش

 ,مهرهطاو .اهب اواطخا يتلا مهنك اما عيمج نم مهصلخاو .مهماثا عيمجبو

 .دّيس اي كرابو .اًهلإ مهل نوكأ انأو ءاّبعش يل نونوكيو

 2.١ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ةيناثلا لوسرلا سرطب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 ١-١١ ددع

 1 0 ا ل ل 0 00 :
 عوسي انصلخمو اندّيس ٌربب ةماركلاب يواسملا ناممإلاب انل (نوواسم) نواسم مه نيذلا

 ام عيمج بهو امك . حيسملا عوسي انبر ةفرععب مكل نارثكي مالسلاو ةمعنلا . حيسملا

 دج اناعد يذلا كاد هف رعك هللا ففوخو (ةايحلا) ةويحلا وحن : ةيهلإلا ةوقلل وه

 ةطساوب اونوكتل «تاماركلاو ةميظعلا فراعملا مكاطعأ امهتطساوب نيذلا لضفلابو

 اذإ امأو . ملاعلا يف يتلا تاوهشلا داسف نم نوبرهت ذإ « يهلإلا عبطلا ءاكرش هذه

 ملعلا ىلعو ءاملع ةليضفلا ىلعو ع ةليضفلا مكنامبإ ىلع اوديزف هلك اذهب متينتعا

 ةبحم هللا ىوقت ىلغو' هللا ىوقت ربصلا ىلعو ءاّربص لامتخالا ىلعو « ًالامتحا

 ال تلضافتو مكيف هذه تدجو اذإ هنأل .ةّدوملا ةوخالا ةّبحم ىلعو ء.ةوخالا

 هدنع دج ون ال يذلا كاذ 0 : حيسملا عوسي انير هف رعك نيرمثم ريعو ىلاسك مكلعجب
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 اي اذه لجأ نمف .ةفلاسلا هاياطخ ريهطت نع لفاغو «ىري ال ىمعأ هناف ءهذه

 توكلم لخدم ءانغتسالاب مكل ىطعُي اذكهو .اًَدبأ نوبنذت ال هذه متلعف اذإ مكنوكل

 . ديس اي كرابو . يدبألا عوسي انصّلخمو انّبر

 ددع .ه حاحصإ .نييتنروقلا ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
١٠.١ 

 يف وه يذلا يدسجلا اذه انتيب ناك نإو هنأ ملعن دقو . يتوخإ اي «دّيس اي كراب

 . ءامسلا يف اًيدبأ , يدايألا هعنصت مل اًميب هللا نم اًناينب انل نأ لإ :ةاحني ضرألا

 ءةسبلن مل اذإ يذلا ءامْسلا نم وهيذلا اسير .شبلت نأ ىلإ قوفو دههت كلذلف

 لب ؛هعلخ ىوهن الو هلقث نم دهنتن «نكسملا اذه يف نآلا نحن ذإو .ةارع دجون
 اناطعأ يذلا هللا وهف اذه انل دعُي يذلاو . (ةايحلاب) ةويحلاب هتتوتيم علتبتل هقوف سبلن نأ

 . انّبر نم نودوقفم نحنف «دسجلاب انمد ام اننأ نّقيتنو نآلا ملعن اننإل «هحور نوبرع

 ريسنل دسجلا نم دقفن نأ نوقئاتو نوقثاو نحن اذهلو .نايعلاب ال ىعسن نامبإلاب اننإف
 نأ نوديتع انعيمج اننإف . نينكاس وأ نيدوقفم انك نإ هيضرن نأب دهتجنو ءانّير ىلإ
 ءاريخ ناك نإ لمع امك «هدسج يف ناسنإف ناسنإ ىزاجتيل حيسملا ربنم مادق موقن

 : كيس اي كرايو ارش ناك نإف

 ١-5 ددع , حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ءاجو ةيربلا ىلإ منغلا قاسف . نايدم نهاك هيمح نورتي منغ ىعري ىسوم ناكو

 ا نر يلا ابا كالمدا ايرارق .ييررح هللا لح ىل
 . ميظعلا رظنملا اذه رظنأو ديحأ ينإ :ىسوم لاقف . قرتحت مل يهو اهيف رانلا دقتت ةقيلعلا
 ىسوم :الئاق ةقيلعلا طسو نم هاعدف «رظنل داح هنأ برلا ىأرف ؟ةقيّلعلا قرتحت مل اذال

 ناكملا نأل كيمدق نم كيفخ علخإ .انه ىلإ ندت ال :هل لاقف .اذنأاه :لاقف . ىسوم



 راذأ رعت م

 ,«قحسإ هلإو «ميهاربإ هلإ « كيبأ هلإ وه انأ :لاقو . سّدقم ناكم ءهيف تنأ مئاقلا
 . ديس اي كرابو . هللا وحن رظني نأ نم ىشخ هنوكل ههجو ىسوم ىطغف .بوقعي هلإو

 ١١-١5 ددع ال حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 وأ اقمع لأسإ . كهلإ ّبرلا نم ةيأ كل بلطا :زاحآل لاقو اضيأ برلا داز مث

 له ءدواد تيب اياوعمسإ :لاقف . ىهلإ برلا بّرجأ الو بلطأ ال :زاحآ لامتف .اًقوف

 اذه لجأ نم .اضيأ يهلإ نوبعتت مكنكل «(لاجرلا) لجرلا اوبعتت نأ مكيدل ةريغص
 انمس لكي . ليثونامع همسا ىعديو اّنبا دلتو لبحت ءارذعلا اه :ةيا هلإلا برلا مكيطعي

 لذري نأ يبصلا فرعي نأ لبق نم هنأل .ريخلا راتخيو ءّرشلا لذري نأ فرعيل « ًالسعو
 كيس اي كرابو , اهكلع لق نعايف ةيرف فينا نقلا. ىضرألا كرت ريا راشيوراللا

 أه-١ ددع 2.5 54 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لايقزح ةءوبن نم ةئلاث ةءارق

 يرلا نأ , ناسنإ هيف لخدي الو حتفي ال اًملغُم نوكي بابلا اذه نإ :برلا يل لاقو

 نم ."برلا ماّدق اًربخ لكأيو رّبدملا هيف سلجي .اقلغُم نوكيو هيف لخدي ليئارسإ هلإ
 يذلا يلامشلا نابلا قيرط ىلإ ينلخداو . جرجا هنمو لخدي بابلا فك نأ قيرط

 , ىهجو ىلع تطقسف .ْبرلا دجم نم ًالتما دق تيبلا نأ ترظنف «تيبلا ماّدق

 ام عيمج كينذاب عمساو « كينيعب رظناو . كبلقب عض ءرشبلا نبا اي :برلا يل لاقو

 دبع اير رابرع بكلغم هي لكلا

 م57 . ددع ./ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخا نم لصف

 كام هل يارد ناك ةرديرا كانه هل دهن انيلق .. ناحل ار قاسي كولي

 بّجعت « كلذ ىسوم رصبأ املف . ةقيلع يف دقّتت رانب انيس روط ةيّرب يف برلا (كالم)
 ميهاربإ هلإ « كئابآ هلإ وه انأ :توصلاب ّبرلا هل لاق ءرظنيل مّدقت ذإو .رظنملا نم
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 هل لاف ءايؤرلاب سرفتي نا رسجي مل ءادعترم ىسوم ناك ذإو . بوقعيو قحسإو



 5 نايرق شير

 تنياع ائايع . ةسّدقم اهيف تنأ مئاقلا ضرألا نأل , كيمدق نع كيفخ علخإ :برلا

 نآلا مّلهف :.ةهصلخا يكل تلزنو «هتادهنت تعمسو «رصم يذلا يبعش قيض

 اًسيئر انيلع كماقأ نم :نيلئاق هب اورفك يذلا ىسوم اذهف .رصم ىلإ كلسرأل
 ىءارت يذلا كالملا كلذ يدي ىلع اصلخمو اسيئر مهيلإ هللا لسرأ هسفن هلف ءاّيضاقو
 ضرأ يف حئارجلاو بئاجعلاو تايآلا عنص ذإ مهجرخأ يذلا اذه . ةقيلعلا يف هل

 . ديس اي كرابو .ةنس نيعبرأ ةيّربلا يفو فوس رحب يفو رصم

 ددع 2” حاحصإ .ةيطالغ لها ىلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

"9-16 

 ةيصو نإ سانلا نيب نوكي امك مكل لوقأ ةوخإلا اهيأ . يتوخإ اي كيس ايبهلراب

 ميهاربإل داعيملا دجو امنإو ,اهنم اكشف الو ٌدحأ اهلذري ال تققحت يتلا ناسنإلا

 ناك يذلا سومانلا نإف حيسملاب هللا نم اًقباس ققحت يذلا قاثيملا نإ اذه لوقأف انأ امأو

 يذلا عرزلا يتأي ىتح فارحنالا لجأ نم دادزا امنإ نآلا سومانلا ببس امف .دعولاب

 اذحت وةطيضولا سلو :طيشولا نعي ةكتاإلا ا ةلعسا وب ةثسلا :قيطعا و . ,كعولا هل ناك

 تناك ول ةّئسلا نأل .اشاح .هللا دعوم ٌداضم نآلا سومانلافأ .وه ٌدحاو هللاو

 تحت رصح باتكلا نكلو .سومانلا نم اًمح ربلا ناكل ىبحت نأ ىلع ردقت ًةضيرف

 يتأي نأ لبقو . نونمؤي نيذلل حيسملا عوسي نامباب دعوملا ىطعي يكل ءيش لك ةئيطخلا

 . رهظي نأ اًديتع ناك يذلا نامبالل نيروصحم انك ذإ انظفحي سومانلا ناك نامإلا

 رصن مل ناميإلا ءاج املف . ناميالا نم رربتنل حيسملا ىلإ انل ةدشرم تناك ةاروتلا ةنسف
 ١ ١ 3 ًء رج 1 3 ىلا

 ءرح الو دبع ال يبوعش الو يدوهي كلذ يف سيل . متسبل حيسملاف حيسملاب متغبصنا

 نآلا متنأاف « حيسملل متنأ ذإو . حيسملا عوسيب ذحاو يش مكلك نإ .ىثنأ الو ركذ ال

 .ديس اي كرابو .دعوملاب ةثروو ميهاربإ عرز



 (5-5/8؟ ه١ كاسين رهش

 (؟ 158-8 ص) ريبكلا سويجرويج
 ١-/١17 ددع ,”7 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,.قيّدصلا بويأ رفس نم ىلوأ ةءارق

 نم . يتادهنت ىلع تلقث هديو : مق ترزغ انقيأ مويلا لاقاو بوُيأ باجأ

 . اًحيبوت يمف ًالمأو . ءاضقلا همادق بصنأو ؟هسلجم ىلإ ىتح غولبلا عيطتسا ينلعجي

 مل نإو « يعم يضقي ةوقلا ةرثكب . يل لوقي اذام تمهفو : ىنبيجي اذامب تفرع دقف

 ىف ل ب مكحلاب تلفأو :يبلغأو ءاًميقتسم هعم مكاحتأ كانهف ءافوخ يلع عضي

 . يل رهظي ملف ؛ تبلط نلامش نم .همهفأ ال يئارو ناك نإو « ملعأ ال , يمادق

 2« بهذلا لثم ينبرجو ( يماوق رو يي ىقيرط فرعي وه . هَرأ ملف ينيمب ىلإ تفطعناو

 ملو هش اناصولذزا ملو اهتظفح هقئارط . يلجر تدّدشت هليبس يفو تجرخو

 امو , ةله نم ةدحاوب ىنبيثي اذامب وهو .همف مالك تظفحو ,هةتدارإ نع لقتنا

 اذه لجأ نم .هعم ريثك دجوي هذه لثمو , هذهع لّمكأ اًذِإف « عنص هّسفن تيضر

 كرحت يسارو « يبلق فجرأ هللا نآل .هنم تعزفو تمهفو (ةياما نع كيو

 .دّيس اي كرابو . بابضلا ىفخأ مامأ نمو .ةملظلا ماّدق نم تكسأ مل ينوكل

 /-١4 ددع 54١. حاحصإ .دّيس اي كرابو .ءايعشأ ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 يليلخ ميهاربإ ةيَرذ ايو « كتبختنا يذلا بوقعي ايو « يدبع ليئارسإ اي نآلاو
 يدبع تنأ :كل تلقو كتوعد اهبقارم نمو . ضرألا يصاقأ نم كتيّوق يذلا
 كتيوق . كهلإ انأ ذل عرزجب الو « كعم ينأل فخت ال . كلذرا ملو « كترتخا

 . نولجخيو «نوزخي كنودناعي نيذلا نإ .ةرابلا ينيميب كتدضعو كترصنو
 . مهدجت الو مهبلطت .نوكلهيو ءءيش الك نونوكي كنومصاخي نيذلا لاجرلاو

 يّوقملا كهلإ برلا انأ ينأل ءاونوكي مل مهنأك نونوكي « كنوبراحي نيذلا لاجرلاو
 ةلاذرو بوقعي ةدود اي فخت ال .كرصان انأ ينإ فخت ال كل تلق دق : تدي

 ..دّيس اي كرابو .. ليئارسإ سوٌدق كصلخيمو: :«برلا لاق كنيعم انأ ينإ ...ليئارسإ



 ؟.-١1 5 ددع 2717 حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايمرا ةءوبن نم ةنلاث ةءارق

 ناتانوي تبب يف نجسلا يف هوقلأو هودلجف ءايمرإ ىلع ءاسؤرلا بضغو
 هتقاط نم نجسلا يف ايمرإ اوقلأف . نجسلا ميظع هولعج دق مهنوكل «بتاكلا

 تيبلا يف كلملا هلأسو هدعصأف .ثكلملا اًيقدص لسرأف .ةريثك امايأ كانه ناكو

 :كلملا لاف . جرخ :ايمرإ لاقف ؟برلا مامأ نم مالك جرخ ىرتأ :هل لاقو ع

 اذام « كلملا اًيقدصل ايمرإ لاق مث . لباب كلم يدي يف مّلسَت :ايمرإ لاقف ؟جرخ فيك

 نيأ ؟نجسلا يف ينومتيقلا ىتح بعشلا اذه ىلإو «كديبع ىلإو «كيلإ تاطخأ
 هذه ىلعو «مكيلع لباب كلم يتأي ال هنأب نيلئاق مكل نوأّبنتي اوناك نيذلا مك ؤايبنأ

 ىلإ يندرت الو « كمامأ يتبلط طقستلو « كلملا يدّيس اي ينعمسإ «نآلاو ؟ضرألا

 راد يف َّيبنلا ايمرإ اوكرتف « كلملا اّيقدص رمأف . كانه تومأ الثل بتاكلا ناتانوي تيب

 لك لمك نأ ىلإ « نيخابطلا قوس نم زبخ فيغر موي لك هنوطعي اوناكو « نجسلا
 .. كيس اي كرابو سا راح اير نجل . ةنيدملا نم زبخلا

 5-5 54 ددع /١., حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 يا جل همينا اه رب حاج هاون تاتا نس اي كاران
 ناك اذه . سسفأ ىلإ ءاج .بتكلا يف اًريصبو «مالكلا يف ابيدأ «ةيردنكسألا

 «لامكلاب عوسي قيرط نع مّلعيو ملكتي ناكو . حورلاب اًراحو برلا قيرطل اًدملتم
 هعمس املف . لفحما يف اًراهج ملكتي أدتباف .انحوي ةّيدومعم ريغ ائيش فرعي نكي مل ذإ

 امو .لامكلاب ّبرلا قيرط ىلإ هادشرأو امهلزنم ىلإ هاذخأ ءاليقسيرفو سالوخأ
 . هولبقيل ذيمالتلا ىلإ اوبتك و «ةوخالا هاصوأ «(ةيئاخأ) ةّياخأ ىلإ قلطني نأ بحأ

 مامأ دوهيلا لداجي ناك هنأل كلذو « نينمؤملا عيمج ةمعنلاب اًريثك ّدضع « ىضم املف

 كرابو . حيسملا وه هنأب عوسي نع باتكلا نم مهل نّيبي ناك ذإ ءاًكينم ًالادج عومجلا

 . ديس اي



 كاسين رهش /

 حاحصإ . سواتوميت هذيملت ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 *-”*١ ددع '؟

 يذلا يضريل « ملاعلا رومأب دّيقتيف دّنجتي دحأ سيلف . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 ثراحلل يغبنيو . ةنسلاب دهاجي مل نإ « ليلك جلا لاني نلف عّذحا دهاج نإو . هبختنا

 لك يف ةمكحلا انّبر كطعيلف . لوقأ ام مهفإ . هرامث' خرم. الوأ تاتقي نأ بعتي يذلا

 دواد لسن نم وه يذلا كاذ . تاومأللا نيب نم ماق يذلا حيسملا عوسي ركذأ .ءيش

 نكلو .رورشلا لعافك «تاقاثولا ىتح رورشلا اهب لمتحا يتلا يتراشب يف ام ىلع

 اًضيا مه اولانيل نيبختنملا ببسب «ءيش لك لمتحا اذهلف . ةقوثوعب تسيل هللا ةملك
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 انك نإ هنإف «ةقداص ةملكلاو . يدبألا نوخا عم ( حيسملا عوسيب يتلا (ةايحلا) ةويحلا

 نحن نإو نك م تاب ان ريبص نحت تإو .اًضيا هعم ايحنسف «هعم انتم لق

 تلو ( هناميإ ىلع ميقم وهف هب نمؤن مل نحن نإو ءانس وها ريق عهب انرفك

 .دّيس اي كرابو .هسفنب رفكي نأ ردقي
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 /١-١"( صر) راّيأ رهش

 مه با نمو ننالقملا بياّصلا دوجو

 ١ 4-/ ددع /١١٠, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 كل رتخإ :عوشيل ىسوم لاقف .نيديفر يف ليئارسا براحيل قيلامع ءاجو
 اصعو «ةمكألا سأر ىلع موقأ انأ اهو .قيلامع براحنف ءاًدغ جرخأو ءًالاجر
 ىسوم امأف .قيلامع ةبراحن قلطناو «ىسوم هل لاق امك عوشي عنصف .يديب هللا

 ىوقي هدي ىسوم عفر اذإ ناكف .ةمكألا سأر ىلع اودعصف ءروحو نوراهو

 هوعضوف اًرجح اوذخأف . ىسوم ادي تبعتف . قيلامع ىوقي هدي حارأ اذإو .ليئارسإ

 نم ٌدحاوو ءانه نم ّدحاو هيدي نادنسُي اناكف روحو نوراه امأ .هقوف سلجف «هتحت

 دحب هّموقو «قيلامع عوشي رسك و « سمشلا تبرغأ ىتح ةقّثلاب هادي تناكف .انه
 نب عوشي ماّدق هعضو ءرفسلا يف راكذتلا اذه بتكأ :ىسومل ٌبرلا لاقف . فيسلا

 . دّيس اي كرابو .ءامسلا تحت نم قيلامع ركذ اًوحم وحمأ ينأل «نون

 دعو ذل 5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ددعلا رفس نم ةيناث ةءارق

 . مودأ ضرأ ةطاحإال فوس رحب قيرط يف روطلا روه نم ليئارسإ ونب لحترا مث
 اذامل :نيلئاق ىسوم ىلعو هللا ىلع اومدمدو «قيرطلا يف بعشلا سفن تبركف

 نم انسفن تهرك دقو ؛ءام الو ٌربخ سيل هنأل . ةيّربلا يف تومنل رصم نم انتج رخأ
 موق تامو بعشلا تغلف « مقارأ تاّيح بعشلا ىلع ْبرلا لسرأف .ريسيلا توقلا

 زل نعاس يدا ناعتخأ دق. :هلاولاقو ىيموم ىلإ بغعشلا ءاجفا . افارسإ نم ريتك

 ةدضفلا نوع: نوم ىلصف ,انع. تالا لوعيف .«ةيرلا ةامأ "اضف .ءاضيأ كيلعو

 ,ةّيح هتغدل نم "لكف .ةيآ اهعضو ةيساحن مقرأ ةّيح كل عنصإ :ىسومل ٌبرلا لاقف

 غدلت تناك ىتمو .ةيأ اهعضوو ساحن نم ةّيح ىسوم عنصف .ايحيف ءاهيلإ رظنيلف

 . دّيس اي كرابو . شيعيف «ةيساحنلا ةّيحلا ىلإ رظني ناكف «ًالجر ةّيحلا



 رايا رهس 6. 0

 بكد" ددع 8 حاحصإ .ديس اي كرابو ,لايقرزح ةءوبن نم ةثلاث ةءارف

 لك و .لامشلا وحن رظني يذلا يلاعلا بابلا قيرط نم نيتآ لاجر ةتس تيأرو
 ىلع ينوجنامسالا نم ةقطنمو اًناّتك بال ٌلجر مهطسو يفو . هئازج ًءانإ هيلي يف دحاو

 نم عفترا ليئارسا هلإ دجمو «يساحنلا حبذملا بناج ىلع اوفقوو اوؤاجف .هيوقح
 ينوجنامسالاب قطنمتملاو ناّتكلا سباللا لجرلا اعدو . تيبلا ةيواز ىلع مئاقلا بوراكلا

 ىلع اًمسر يسار « ميلشروأ طسوب ةنيدملا طسو يف زج :برلا هل لاقو . هيوقح ىلع

 . اهطسو يف ةلوعفملا رورشلاو ساندألا عيمج ىلع نيدّهنتملاو نيفّهلتملا لاجرلا تاهبج
 تديعأ قققت لوا ويرشا . يئارو ةنيدملا طسو يف اوزوج :عمسأ انأو هعم نيذلل لاق مث

 نَّم ”لكو . كالهلل ءاسنلاو لافطألاو ىراذعلاو ناّبشلاو خويشلا اولتقاو اوم لو

 . ديس اي كرابو . يسدقم نم اوئدتباو «هوبرقت ال مسرلا هيلع

 م 1515-4 ددع ,11/ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 اهيأ اي :لاق سوغاف سويرآ يف سلوب فقو املف .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 ذإ ينإف . لاوحألا عيمج يف نيطايشلا ةدابعب نيلضافتم مكارأ ينإ «نوينيتالا لاجرلا

 كاذف . بوجحم هللا نإ :هيلع اًبوتكم اًحبذم تدجو « مك دباعم ىرأو الئاج تنك

 ام لك و « ملاعلا قلخ يذلا هللا نإ . مك ًرشبأ هب انأف «هوفرعت مل ذإ «هنودبعت يذلا

 الو «يدايألاب ةعونصملا لكايهلا يف لحي ال «ضرألاو ءامسلا بر وهو ء«هيف

 (ةايحلا) ةويحلا ىطعأ يذلا وه هنأل ءيشل اًجاتحم وه سيلو « سانلا يدايأب مدَخُي

 هجو ىلع نيكلاس !ونوكيل هلك سانلا ملاع قلخ دحاو مد نمو . ةاسإ "اكل نسفلاو

 هللا نيبلاط اونوكيل سانلا نكسم دودح عضوو .هرمأب ةنمزألا رّيمو .اهلك ضرألا

 ءانم ٍدحاو لك نع اًديعب وه سيل هنأل ,هنودجي هقئالخ نمو ءهنع نيصحافو
 نيذلا نامكللا نع انبانأ نأ امك .+ نيد رومو نيك عمو ,ءايحا هيب نتنت انوكل

 نأب نظن نأ انل قحي الف «هللا نم انسنج اسانأ انك نإف .هنم انسنج نإ :اولاق مك دنع

 هللا نإ . توهاللا هبشت هتفرغمو ناسنالا ةعنصب ةشوقنم لا ةرخضلا وأ ةّضفلا وأ بهذلا

 يف ناسنا لك بوتي نأب مهعيمج سانلا رمأي نامزلا اذه يفو ةلالضلا نامز زاجأ دق



 هو كايرق شير

 دي ملغ دلما هايل نحرألا ميدي نأ ةيعخ دي يذلا مويلا ماقأ هنوكل ؛ ناكم لك

 املف . تاومألا نيب نم هماقأ ذإ «دحأ لك هنامبإ ىلإ درو ءاذهل هزّرفأ يذلا لجرلا

 عمسن فوس لوقي مهضعبو ُئزهتسي مهضعب ناك تاومألا نيب نم ةمايقلاب اوعمس

 . اونمآو هوعبت مهنم ٌنسانأو « مهنيب نم سلوب جرخ اذكهو .رخآ اًئيح اذه ىلع كنم
 سيراماد اهمسا ةدحاو ةأرماو سوغاف سويرأ ةاضق نم سويسنويد مهدحأ ناكو

 .دّيس اي كرابو .امهعم نورخاو

 2.١ حاحصإ .نييشنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ؟1-6/ ددع

 هحق اذل اأو «ةلايج .نيكلايلل بيلعلا ةملك نإ .. توا اي دم ايءكرأب

 يأر مدعأو عفامكحلا نكح ا نجل :نوركي هنإ . هللا ةوق ىهف ياحالا

 دق هللا نأ سيلأ ؟رهدلا اذه صحاف نيأو «بتاكلا نيأو «ميكحلا نيأف .ءامهفلا

 ةمكحلاب هللا ملاعلا فرعي مل هللا ةمكح يف هنأ لجأ نمو «ملاعلا اذه ةمكح ناهأ

 ثينانوبلا و تايآلا نولأسي دوهبلا .ثأل .«ىرشبلا ةلاهجب نيماللا ىبحب نأ هللا بحل

 ةلاهجو دوهيلل ةرثع كلذو ءاّبيولصم حيسملاب رّشبن اننإف نحن امأ «ةمكحلا نوبلطي

 وه ام نأل ,هتمكحو هللا ةّوق حيسملاف نيينانويلاو دوهيلا نم نيوعدملل امأو . مثألل
 ىوقأ وه هللا لبق نم فيعض وه امو . سانلا ينب نم مكحأ وه هللا نُدَل ”اهج

 ١"”( ص) يدرولا بيبحلا اتحوي

 ام لوسر ديع بلطأ

 ١"( ص) عرزلا ةدّيس ارذعلا ميرم

 ١"( ص) لباب فقسأ ادبع يرام



 داريزح رهش ه١

 ١”-573( صو دكاريزح رهش

 ١"( ص) يناودبلا سوينوطنأ يرام
 يناثلا نوناك ١1 يف ريبكلا سوينوطنا يرامل ةنّيملا تاءارقلا بلطأ

 7١-57( صو يبنلا عشيلأ

 ١9-5١ ددع ١9, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ثلاثلا كولملا رفس نم ىلوأ ةءارق

 .هحاشو هيلع ىقلأو ءايليإ هيلع زاجف .رشع ينثالا نم اًدحاو وه ناكو .اًنادف

 ماقو .اولكاف .«بعشلا ىطعاو ءرقبلا ثارحم بطحب محللا خبطو امهحبذو رقبلا

 1١9-85" ددع 2.” حاحصإ .دّيس اي كرابو . عبارلا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 ءاملاو ءاندّيس ىري امك ْنسح ةيرقلا سلجم اه :عشيلإل ةيرقلا لهأ تلاقو
 هوتآف .اًحلم اهيف اوقلأو «ةديدج لقب ينوتئا :عشيلإ لاقف .ةرفقم ضرألاو ءيدر

 كاذ ىفّسف . مداع الو كانه اًضيأ تومب نم نوكي الف «ءاملا اذه (تيفش) تيفشأ

 اميفو ( ليإ تيب ىلإ كانه نم دعص مث . هلاق يذلا عشيلإ لوقك  مويلا ىلإ ىتح ءاملا

 هب نوئزهتسي اولعجو «ةيرقلا نم اوجرخ راغص نايبصب اذإو «قيرطلا يف ٌدعاص وه
 مهنعلف ,مهارو هئارو ىلإ تفتلاف . علصا اي دعصإ ع علصا اي دعصإ :هل نولوقيو

 . اًبص نيعبرأو نينثا مهنم اسرتفاف . باغلا نم اجرخ دق نيّبدب اذإو .برلا مساب

 ..كيس انك راي
 -. - 5 ىلا
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 ١-/ ددع .4 حاحصإ .دّيس اي كرابو ءاضيأ عبارلا كولملا رفس نم ةثلاث ةءارق

 دق كدبع يلعب نإ :ةلئاق عشيلإ ماّدق حيصت ءايبنألا ينب ءاسن نم ةأرما تناكو

 ذخأيل ءاج دق نيَّدلا بحاص نأو «برلا نم اًمئاخ ناك كدبع نأب ملعت تنأو « تام

 . تيبلا يف كل ام ينيرأ ؟كل عنصأ اذام :عشيلإ اهل لاقف .هل اًديبع نينثألا يدالوأ

 يريعتساف يبهذإ :اهل لاقف . تيزلا نرق ريغ تيبلا يف ٌءيش كتمأل سيل :هل تلاقف

 ,يلخداو «يللقت الو «ةغراف يناوأ «كناريج عيمج نم قوسلا نم يناوأ كل
 يذلا ءانإلاو .يناوألا هذه عيمج يف يبكساو «كدالوأ ىلعو كيلع بابلا يقلغأو

 اوناكو .اهِدالوأ ىلعو اهيلع بابلا تقلغاو «هدنع نم تضمف . يل هيعفراف « ئلتعب
 . اًضيأ يناوأ يل مّدق :اهنبال تلاق «يناوألا تبع املذ . بكست يهو اهل نومّدقي

 يعيبف يضما :اهل لاقف . هللا يبن ترأو تتآف . تيزلا فقوف يناوأ سيل :اهل لاقف

 .ديس اينكرايو... لضفي. يذلا نم كونو. وتنأ يشيعو تكنيد. ىقوأو تيزلا

 ١٠-5١ ددع ١. حاحصإ .ةيناثلا لوسرلا سرطب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 راح 51

 . اهباتكل ليوأت سيل ةءوبن لك نأ «ًالوأ اذه اوفرعاو . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 نم نيبذجنم هللا ءانبأ ثوسيّدقلا ناك ذإ نكلو « ناسنإ ةئيشم طق ةءوبن تءاج امو

 . اوملكتف « سدقلا حورلا

 نومّلعم اضيأ مكيف نوكي هنأ امك ءاّضيأ ةبذك ءايبنأ ملاعلا يف ناك دقو
 قذلا' ةيتييعلاب نوردخوو .«كانيلا سيسارا ةولغدي نيدلا.قلعلوا ..ةوبذاك"

 . مهتاساجن نوفتقي نوريثكو .اًعيرس اكاله مهسفنأ ىلع نوبلجي ذا «مهارتشا

 ,كالهلا مالك باصتغابو قحلا قيرط ىلع مهلجأ نم فَّدَجُي نيذلا ءالؤه
 . مهكاله ماني الو ميدقلا ذنم مهتنونيد لطبت ال نيذلا ءالؤه . ةراجت مهل مكنولعجي

 يف ةملظلا قاثوب مهعجضا لب اوأطخا نيذلا ةكئالملا ىلع قفشي مل هللا ناك نإف

 هنكل «لوألا ملاعلا نع يفعي ملو «باذعلا مكحل اوظفحُيل مهملسأو «لفاسألا

 نيتنيدملا قرحأو نيقفانملا ملاع ىلع نافوطلاب ءاج نيح ٌربلاب ايدانم نماثلا حون ظفح



 داريزح رهش 05

 نا نيديتعلا نيقفانملل اًرظنم امهلعج ذإ «بالقنالاب امهبجشو «ةروماعو موداس

 اب نوللا كلر ةيلزغ نامت نري قروب ناك يذلا راق كو "نملك اول

 ةّرابلا هسفن بذعي ناكف «مهنيب اًنكاس رابلا ناك ذإ عمسلاو رظنلاب هنأل « سومان

 .كيم ايي رابوب .. سومان لي ميذلا لامعأب اكريق كوي

 ١7, حاحصإ .نيينروقلا ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ؛-١ )"ب #”)-با4 ددع

 , مهئابآل رياخذلا اورخّدي نأ ءانبألا ىلع قحي سيلو . يتوخإ اي «دّيس اي كراب

 نود اضيأ يتاذ لذبأو «تاقفنلا قفنأ نأ رورسم انأو .مهئانبأل ءابآلا ىلع لب

 ىسعو . يتبحم يف متنأ نورّصقت مكتبحم يف انأ تطرفأ نيح تنك نإو . مكسوفن
 تهرش لق. «ركاملا لسرلاك ةليطاب وكف رس لب... مكيلع .كلدنانأ نوكأ الل نأ

 لهف .هعم ةوخإلا تلسرأو سوطيط نم تبلط دقف . مكيلإ هب تهّجو ٍدحأب مكيلع
 نونظت مكنأ مكلعلا .راثآلابو ءةدحاو حورب عسن ملأ .ءيشب مكيلع سوطيط هِرَّش
 ينإو . مكناينبل يئاّبحأ اي اهلك و حيسملاب هللا ماَّدق قطنت امنإ « مكيلإ رذتعن اننأ اًضيأ

 ال انك ايا مها يود ل . يهتشا امك مكدجأ ال مكيلإ تيتأ اذإ لعل فياخل

 ءرمذتو ةميمنو .ةيصعمو دقحو .دسحو قاقشنا مكنيب نوكي َّلعلو .نوّبحت

 نيذلا نيريثكلا ىلع ٌمتغاف « يهلإ ينعضاوي مكيلإ تيتأ اذإ لعلو . سجسو ءايربكو
 ع

 . ه وعنص يذلا قسفلاو ع ىنزلاو ةساجنلا نم اوبوتي ملو اوأطخأ

 ةثالث وأ نيدهاش مف ىلعو مكيلإ مدقأ نأل تددعتسا ذنم ةثلاثلا ةّرملا يه هذهف

 ىف مكل تلق امك مكل لوقأو 26 مدقتاو ءالوأ مكل تلق دق .ةملك 5 موقت

 نيذلا ءال وهل 256 انأو 5 نآلا بتكأو . مك دنع امهيف ع نيتللا نيترملا

 قطانلا حيسملا ةبرجت نوبلطت مكنأل ءاّضيأ قفشا الف تيتأ نإ ينأ « مهريغلو اوأطخا

 الإ + دل و ل مكيف فيعضب وه سيل يذلا كاذ ف

 مكيف ىتلا هللا ةّوَقِب هعم ايحن اننكل .هعم ءافعُض اًضيأ نحنو .هللا ةّوقب يح هنأ

 . ديس اي كرابو



 نايرق شير مح )2

 (” 1-5" © ص) نادمعملا انحوي داليم

 ١-١ ددع 7١, حاحصإ .نيوكتلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 تبدلوو تلبخف : . ملكت امك هراسل برلا عنصو ٠ لاق امك هراس برلا ركذو

 هر ميهاربإ اعدو . هعم هللا ملكت يذلا تقولا يف هتخوخيشل ميهاربإل ابا

 . هللا ةرمأ امك نماثلا مويلا يف هّنبا قحسا ميهاربإ نتخو .قحسا هراس هتدلو يذلا هل

 عنص اًميظع اًحرف :هراس تلاقف .هنبا قحسا هل دلو نيح ةنس ةئام نبا ميهاربإ ناكو

 هراس نأ ميهاربإل لاق نم :اًضيأ تلاقو . يل حرفي «عمسي نم لكف . مويلا هللا يل

 يف ةميظع ةميلو ميهاربإ عنصف . مطفو ٌيبصلا يبرو . هتخوخيشل هل ُهتدلو ابا عضرت
 تلاقك « فكجضي ميغاربال هتذلو يذلا ةيرصملا رجه قربا هراس ترو قيحسا ىطف خوي

 . ينبا قحسا عم ةمألا نبا اذه ثري ال هنأل ءاهنباو ةمألا هذه جرخأ :ميهاربال

 بعصي ال :ميهاربإل هللا لاقف . هنبا رمأ ةهج نم ميهاربإ ينيعب عب اًدج مالكلا بعصق

 قحساب نأل ءاهلوق عمساف هراس كل تلاق امهم . كتمأو يبصلا لجأ نم كينيعب

 . كرابو . كعرز هنأل «ميظع بعشل هلعجأف اًضيأ ةمألا نبأو «عرزلا كل ىعدي

 ١-5 ددع ,49 حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 نمو «يناعد ٍدعبلا نم بّرلا نإ . مثألا اهّيأ اي اوغصاو «رئازجلا اهتيأ اي يعمسإ

 . ينرتس ودي لظبو «ٌداح بفيسك يمف لعج .يمسا ركذ يمأ نطب نمو « محرلا
 يذلا ليئارسإ اي تنأ يدبع :يل لاقو .ينافخأ هتبعج يفو ءراتخم مهسك ينلعج

 تيطعأ لطابلا ىلإو «ًالطاب تبعت ينإ بوقعي عرزل لقأ ملو .كب (دّجمتأ) دّجم
 برلا لوقي اذكه نآلاو .يهلإ ماّدق يلمعو .ْبّرلا ماّدق قداص يمكح . يتوق

 عمجأو هلا ريكرتعي عّجرأ اميكل ءاًدبع هل نوكأل ءمحرلا يف ينلبج يذلا

 . اًدبع يل نوكت نأل ليلق لاقو . يتّوق راص يهلإو «ّبّرلا مامأ تدجمت دق :ليئارسإ

 نوكتل «بوعشلل اًرون كتلاعج دق .ليئارسإ نصغ ذرتو بوقعي طبس ميقتو
 .دّيس اي كرابو . ضرألا يصاقأ ىلإ ىتح يصالخ
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 5-١١٠١ ددع 2.١ حاحصاإ .دّيس اي كرابو ءايمرا ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 جرخت نا لبقو « كتفرع نطبلا يف كروصأ نا لبق :الئاق بّرلا لوق يلع ناكو
 برلا اهيأ اي كنم بلطأ ينإ :انأ تلقف . بوعشلل ابن كتلعجو كتسّدق مِجّرلا نم

 ىلإ هنأل ىتف ينإ لقت ال :ْبَدلا يل لاقف . ىتف ينوكل ملكتأ نأ فرعأ ال انأ اه «هلإلا
 نم فخت ال .ملكتت هب كرما (ام لك و) املك و .قلطنت كلسرأ (ام لك) املك

 :يل لاقو يمف نم اندو هدي ْبّرلا طّسبو .ّبرلا لوقي كتاجنل . كعم ينوكل مهمامأ

 كلامملاو بوعشلا ىلع مويلا كتطلس دق ينإ رظناف « كمف يف يمالك تلعج دق اه

 .ديس اي كرابو . سرغتو ينبتلو ءددبتو ضقنتلو « مدهتو علقتل

 ؟6ه-١١1 ددع .7 حاحصإ .ىلوألا لوسرلا سرطب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 سانلا مامأ اًئسح مكفّرصت نكيلو . سفنلا لتاقت يتلا دسجلا تاوهش عيمج

 .اًريرش اًمالك مكيلع نوملكتي نيذلا ةنسحلا مكلامعأ ىري اميكل ؛ مهعيمج

 . هللا لجا نم سانلا عيمجل نيعضاخ اونوكو . صحفلا موي ىف هللا اودجمبو

 , نيبنذملل ةمقن هنم نولَسَرُم مهنأ لجأ نمف ةاضقلل امأو . مهناطلس لجأ نم كولمللف

 مكلامعأب ءاوّدِست نأب هللا ةّرسم يه اذكه نأل ؛ تاح اصلا يعناصل دعو

 سانلا لثم ال ءرارحألا لثم «هللا نوفرعي ال نيذلا كئلوا «ةلّهجلا هاوفأ «ةنسحلا

 هللا ديبع لثم ٍدحأ لك اومركأ نكلو .مهّرشل اًرتس مهتيرح مهل تراص نيذلا
 اوعضخا «ديبعلا اهيأ اي متنأو .كولملا اومركأو «هللا اوفاخو ءمكتوخإ اوّبحو

 ةمعنلا نأل . نيظفللو ةاسقلل لب . طقف نيعضاوتمللو نيحاصلل ال فوخلاب مك دايسأل

 . اًملظ مهيلع يتأت يتلا تاقشملا نولمتحي «ةنسحلا ةينلا لجأ نم نيذلل يه هللا ماّدق

 ا نكلو . مهل نوكي لمح يأف 2 مهبوند ءارج رم تاقيضلا نولمتحي خريللا ام

 اذهل مكنإ . هللا دنع مكح دم مظعي ذئنيحف متلمتحاو , مك وقياضف انسح متعنص ١ ١ : 4 : انقذ دولا ماا ف نص سدا ىو 57

 ؛هتاوطخ متنأ اوعبتت اميكل لاثملا اذه انل كرتو ءانلجأ نم تام حيبسملا نآل . عتيعد

 ملو «متشي ناك يذلا كاذ . شغ همف يف دجوي ملو «ةئيطخ عنصي مل يذلا كاذ
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 مكنإ .هُريِب ايحن «ةئيطخلل انتُم دق انك ذإ اميكل ٍبيلّصلا ىلع هدسجب اهَعفَرو اهلك
 يعارلا ىلإ متعجر دق نآلاو .منغلاك نيلاض متنك مكنوكل متيفُش هتاحارجب

 ددع .«5 حاحصإ .ةيطالغ لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 م18

 روصتي ىتح ةيناث مكيف ضخما نيذلا يدال وأ اي . ىتوخإ اي كي ايي كاب

 5 ( يتوص ريغاو ع مك دنع نآلا نوكا نا بحأ ترق“ لق . مكيف حيسملا

 اوعمست ملأ « سومانلا تحت اونوكت نأ نوبحت نيذلا متنأ يل اولوقف . مكنم بجعتم

 نم رخآلاو «ةمألا نم امهدحأ :نانبا ميهاربإل ناك نأب بوتكم هنأ « سومانلا يف ام

 0 رامج ةردا عم يذلاو .«دسحلاب كلو ةمآلا عم.يذلا .كاذ: نكل .ةدحلا

 ! . رجاه يه يتلا ةيدوبعلا ةدلاو اني انيس روط نم امهادحإ . نيدهعلل ناتروص ناتاهو

 يه مدختو « ميلشروأ هذهل قفاوتو (برعلا دالب) ايبارآب يذلا انيس لبج يه رجاه

 اي يمعنت بوتكم هنإف .امأ اهنوكل ةّرْخ اهنإف ايلعلا ميلشروأ ام :ةيدوبعلا انعونن

 د ل . قلطت مل يتلا اهتيأ اي يفتهاو يجهتباو ء دلت مل يتلا رقاعلا اهتيأ

 امك و « قحسإ لثم دعولا ونب انناف , يتوخإ اي نحن امأ . ةج ورتملا ينب نم ديزأ ةرفقملا

 هلاق ام نكلو .اًضيأ نآلا اذكه « حورلاب دولوملا درطي دسجلاب دولوملا كاذ ٍنئنيح ناك

 اي نآلا نحنف .ةّرحلا نبا عم ةمألا نبا ثري ال هنأل ءاهنباو ةمألا جرخأ باتكلا

 اهب انرّرح يتلا ةيّرحلا ىلع نآلا اوتبئاف .ةّرحلا ينب لب «ةمألا ينب انسل «يتوخإ

 حب

 (”9-” ص) نالوسرلا سلوبو سرطب

 ب7١77 ددع ,1/ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 نم هقوف امئاق بعشلا ناك و .بعشلل يضقيل ىسوم سلج .دغلا ناك الو
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 :هل لاقف .هبعشلا لهي ناك ماع 5# اهلك يوم ومص ضارف . ءاسملا ىتح حابصلا

 كقوف مئاق هلك بعشلاو كدحو تنأ سلجت اذال ؟بعشلل ةعنصت يذلا رمألا اذه ام

 . هللا نم اًمالك اًبلاط ينيتأي بعشلا نإ :هيمحل ىسوم لاقف ؟ءاسملا ىتح حابصلا نم

 هللا اياصو مهيرأو ,هقيفرو لجرلا نيب ام يضقأف ؛ يلإ اوتأي ٌرمأ مهل ثدحي ىتمو

 يعل عب ب و دلرإ اعلا حل ير طا نط حسو
 نآلاو . كدحو ُهلَعفت نأ عيطتست الو . كيلع ًاليقث رمألا نوكل اضيأ كعم يذلا

 لبق نم بعشلل اًمّلعم تنأ نك .كعم هللا نوكيو «كيلع روشأف «يلوق عمسا
 دل كيتو ..سيمارتلاو اناضزلا ارطقطتل ميعاكو مللا مامآ ىيضاك ليفت ىلا
 بعشلا لك نم رظناف تنأو .اهنولمعي يتلا لامعألاو «هيف نوكلسي يذلا قيرطلا

 بييلع نقال. .شقلاو ةوشززلا :نييضغايو نيفدايف الاجر سللا 'توفاخي ءايرثأ الاسر

 اونوكيلو .تارشع ءاسؤرو «نيسمخ ءاسؤرو «تائم ءاسؤرو .فولأ ءاسؤر

 رمأ لك و . كيلإ اوتأيلف ميظع ٌرمأ مهل ثدح اذإو .نيح "لك يف بعشلل اوضقي

 ش . ديس اي كرابو . مه هوضقيلف ريغص

 1١8-١7 ددع .7ا/ حاحصإ .دّيس اي كرابو .ددعلا رفس نم ةيناث ةءارق

 ,لجر ىلإ ٍرشب يذ لك حاورأ هلالا ّبّرلا رظنيلف :الئاق ّبّرلا مامأ ىسوم ملكتو
 الثل مهلخديو مهجرخي نوكيل , مهمادق لخديو جرخي اميكل «ةعامجلا ىلع نوكي
 نون نب عوشي ذخ :ىسومل ْبّرلا لاف .اهل يعار ال يتلا منغلاك برلا ةعامج نوكت

 ةعامجلا مادقو ءربحلا رزاعيلا مادق همقأو .هيلع كدي لعجاو «حور هيف يذلا لجرلا

 . ليئارسإ ىنب ةعامج لك هعيطتل ءكدجم نم هل بهو . مههاجت ةضوأو ءاهلك

 , نوجرخي هيف ةملكبف . ّبرلا مامأ لئاسلا ةّنُس هل بلطيو «ربحلا رزاعيلا مادق مَقّيلو

 عصوو ,ةعامجلا “لك ماذقو «ربحلا رزاعيلا ماّدق هماقأو , عوشي ذخأو ءاليرلا غرم

 .دّيس اي كرابو . ىسوم دي ىلع ْبرلا ملكت امك هاصواو هيلع هذي
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 ١ ؟-/ ددع ١2ا/ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,عارتشالا ةينثت رفس نم ةثلاث ةءارف

 امو ءمكحلاو د7 , مدلاو مدلا نيب ام ءاضقلا رمأ مكنع يف ذاو

 ناكملا ىلإ قلطناو مّقف «مكارق يف ةموصخلا رمأو « صربلا ةبرضو صربلا ةبرض نيب

 يضاقلا وحن وأ «يواللا وحن وأ نهاكلا وحن ضماو « كهلإ ّبّرلا ةَراتخا يذلا

 رمأب عنصاو .مكحلا رمأ كل نورهظي مهو لأستو «مايألا كلت يف نوكي يذلا
 كنوملعي امك لعفتو ظفحتو «ُبرلا لاق امك ناكملا كاذ نم كل نورهظي نيذلا

 دحت الو . عنصت كل هنولوقي يذلا ءاضقلا بسحكو . كنوري يذلا سومانلا بسح
 عمسي الو ةراسجب لعفي يذلا لجرلاو . الامش الو انيمي ال كنوري يذلا مالكلا نع

 . لجرلا كاذ لتقيلف « يضاقلل الو . كهلإ ْبرلا ماّدق كانه مدخيل « مئاقلا نهاكلل

 .دّيس اي كرابو . مكتبي نم رورشلا يلعاف اوكلهأو

 ه-١ :55+ 4.-#"ه ددع 5١, حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 لجأ نم دنجلا هلمح «جردلا ىلإ سلوب غلب املف .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 املك ::هلمخلا : خيلتاق ةوهيصي !وئاك و + ينك (بعش هع: ناك هنأل + «يعباللا «قينع

 مآ. انلعت فيلكت «ىل اعيقذأ نإ ؟ريمألل لاق «ركذسعلا ىلإ نكي هل سلوي غلب

 هذه لبق ٌةنتف تعنص يذلا يرصملا كلذ تنا امأ ؟ةينانويلاب فرعتأ :هل لاقف وه

 انأ :سلوب هل لاقف .رورشلا ىلماع لجر فاللآ ةعبرأ ةّيربلا ىلإ تجرحخاو «مايألا

 بلطأ ينإو .اهيف تدلو يتلا ةفورعملا ةنيدملا «ايقيايق سوسرط نم يدوهي لجر
 كّرحو جردلا ىلع سلوب فقو «هل نذأ الو .بعشلا مّلكأ نأل يل نذأت نأ كنم

 :مهل لاقو ةيناربعلاب مهبطاخ اوأده املف .ُهَدي مهل

 مهبطاخي ه وعمس ذإو . مك دنع يجاجتحا اوعمسا عءابآلاو ةوخالا اهيأ اي

 ءايقيليق سوسرط يف ٌدولوم ٌيدوهي ٌلجر انأ :مهل لاقف .اًءوده اودادزا « ةيناربعلاب

 سومان يف لامكلاب تبّدأتو «ليئالامج يّمدق بناج ىلع ةنيدملا هذه يف ُتيّبرتو

 هذه تدهطضا لقو . مكعيمج ا 5 نا هلل اًرويغ تنك دقو اننا
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 يل دهشي امك «ًءاسنو الاجر نجسلل مّلساو دّيقا تنك ذإ «توملا ىتح قيرطلا
 ةوخالا ىلإ قلطنأ يكل «لئاسر مهنم تلبق نيذلا خياشملا ّلكو «ةنهكلا ميظع

 نيقوثوم اًضيأ كانه نيذلا كئلوأ «ميلشروأ ىلإ رضحأ اميكل «قشمد يف نيذلا

 .دّيس اي كرابو .اوبقاعُيل

 <١ حاحصاإ .نييثنروقلا ىلا ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 أ١١-١ ددع

 يور. ىلإ نيسآف هيف ريخخ ال هدكل . راختفالا ىقيني دق : نوعا اه يساوي كراب

 . ناسنإلا اذه فرعأ انأو . ةثلاثلا ءامسلا ىلإ فطخ هنإ . ملعي هللا «دسجلا ريغب مآ

 ًالاوقأ عمسو «سودرفلا ىلإ فِطُخ هنإ . ملعي هللا «دسجلا ريغب مأ دسجلابأ ملعأ الو

 الف .«ىسفن امأو .اذهب رختفأ انأف .اهب قطني نأ ناسنالا ردقي ال ىتلا فصوت ال

 لوقأ امنإ ينإ .اًهيفس نكأ ملف ءرختفأ نأ تببحأ نإو «ضارمألاب الإ اهب رختفأ
 2 نب ٠ ل لا د 1 . ع 5 2

 ربكتسا الثلو . ينم عمسيو « يف ىري امم رثكأب يف دحأ نظي الثل قفشا ينكلو .قحلا

 الكل ىنمطلي ىكل « ناطيشلا كالم :فدسخل ل يالا ع ىحولا ةرثكل

 :ىل لاقف .« ىتقرافي ىنكل تاره ثالث ىبر نم اذه. نأش .نق :تبلط دقو. . ربكتسا

 .اًرورسم يضارمأب رختفا نآلا انأف . فعضلاب لمكت يتوق نأل «يتمعن كيفكت

 درطلاو دئادشلاو متشلاو ضارمألاب ىضرا اذه لجأ نمف . حيسملا ةّوق يلع لحتل

 .دّيس اي كرابو . ىنومتجوحأ مكنأل يراختفاب يأرلا صقان

 (5 79-5 ص) الامجا لسرلا

 ؟”07/-75؟ ددع ©١8, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,.جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 اوراسف «روس ةيرب ىلإ اوجرخف .فوس رحب نم ليئارسإ ينب ىسموم لحرو

 نم ًءام اوبرشي نأ اوردقي ملو «ناّرم ىلإ اًؤاجف .ًءام اودجي ملو «ةيّربلا يف مايأ ةثلث
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 مقمقتف .تاروم عضوملا كلذ مسا َيعُد اذه لجأ نمف .اًرم ناك هنأل «ناّرم

 برلا هارأف ءبرلا مامأ ىسوم ىلصف ؟برشن اذام :هل نيلئاق ىسوم ىلع بعشلا
 :هل لاقو هبّرج كانهو .اًماكحاو َسيماون همّلع كانه . َىلحف «ءاملا يف هاقلأف ءاّدوع

 ,هرماوأل غصتو (همادق ٌنسح وه ام عنصتو « كهلإ برلا توص اًعمس عمست نإ
 ينأل ,كب اهلزنأ ال « نييرصملاب اهتلزنأ يتلا تابرضلا عيمجف «هدوهع عيمج ظفحتو

 نوعبسو ٍءام نيع رشع انثا كانه ناك و «(ميليأ) ميلآ ىلإ اوتأف .كيفاش ّبّرلا انأ

 . ديس اي كرابو .هايملا دنع كانه اولزنف «ةلخن

 /م-ب ١ ددع .4 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نون نب عوشي رفس نم ةيناث ةءارق

 مادقأ تحت نم ندرالا فاووج رن مكل اوذح : مهل لقو مهرمآو .اًدحاو دل

 «تيبملا عضوم يف اهوعضو .مكعم مهولخدأو ءاّرجح رشع ينثا اوكيهو «ةنهكلا

 نم مهودعا نيذلا الجر رشع ينثالا عوشي اعدف . ةليللا هذه (نوتيبت) نوتابت ثيح

 توبات مامأ اوزوج :عوشي مهل لاقف .اًدحاو الجر طبس لك نم «ليئارسإ ين
 طابسأ ددع ىلع ِهِفَتك ىلع هرجح لجرلا عضيلو .ندرالا فوج يف مكهلإ برلا

 :مكل نيلئاق اًدغ مك ونب مكلاس اذإ ىتح مكنيب ةمالعلا هذه نوكت اميكل . ليئارسإ ينب

 «ّبرلا دهع توبات مامأ نم مسقنا ندرالا ًءام نأل , مهل نولوقتف ؟ةراجحلا هذه ام

 ليئارسإ ىنبل اًركذ ةراجحلا هذه تراصو «هؤؤام مسقنا «ندرالا يف انزج نيح هنأل

 نم اًرجح رشع ينثا اولمحو « عوشي مهرمأ امك اذكه ليئارسإ ونب لعفف .دبألا ىلإ

 مهولخدأو «ليئارسإ ينب طابسأ ددع ىلع عوشيل ْبرلا لاق امك «ندرالا فوج

 ددع ,؛:2:65 حاحصإ .ديس اي كرابو ,لوسرلا انحوي ايؤر نم ةثلاث ةءارف

 بنا -كآ ف

 هللا دجم اهلو «هللا دنع نم ءامسلا نم ةلزان ميلشروأ ةسّدقملا ةنيدملا ينارأو
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 هبشي «(ٍبُشَيلا) بصيلا رجح هبش ءاّدج ميركلا رجحلا هبشي يذلا عماللا حابصملاك

 00 .اباب رشع انثا هل «لاع ٌميظع ٌروس اهلو ءرولبلا لكش
 لامشلا نمو «باوبأ ةثلث قرشملا نم .ليئارسإ ينب طبس رشع ينثا ءامسأ

 رشع انئا هل ةنيدملا روسو ...باوبأ ةئلث برغملا نمو. «بناوبأ ةئلث نميتلا نمو. + باوبأ
 ٍةبصق سايق هل ناك يعم ملكتملاو .رشع ينثالا فورخلا لسر ءامسأ اهيلعو اًساسأ
 اهلوطو «ةعّبرم ةنيدملا كلتو .اهروسو اهباوبأو ةنيدملا سيقي اميكل «ءبهذ نم
 اهلوطف .ةولغ فلأ رشع ينثا دجوف «ةبصقلاب ةنيدملا ساقف .اهضرع يواسم

 سايق ءاًعارذ نيعبرأو عبرأو ةئام اهروس ساقو .نوواستم اهعافتراو اهضرعو

 يقن بهذ نم ةنيدملاو «(بّشيلا) بصيلا رجح نم اهروس ُءانبو .كالم وه ناسنإ
 ساسألا . ميرك رجح لك نم ةنيّزم ةنيدملا روس تاساسأو .ءيضولا جاجزلا هبشي

 سماخلا ,دّرمز عبارلا « يداجن ثلاثلا « قرزأ توقاي يناثلا «(بّشُيِ) بصي لوألا

 ءرفصأ توقاي عساتلا ءرولب نماثلا ءاهم عباسلا ءرمحأ توقاي سداسلا «قيقع
 رشع انثالا هذهو ريك رت رشع يناثلا . ينوجنمسا رشع يداحلا ع«دج ربج رشاعلا

 كس اي ك رايت ,ةديعاو ةزازل“ نيباوبألا نم دحااو 5 3511 شع انثا عناب

 ١5-50 ددع .ه حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ةريثك حئارجو ٌتايآ لسرلا يديأ ىلع ريصت تناكو . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 ,نيرخآ سانأ نمو .ناميلس قاور يف اًعم نيعمتجم مهعيمج اوناكو .بعشلا يف
 نونمؤي اوناك نيذلاو « مهمظعي بعشلا ناك لب « مهنم وندي نأ ئرتجي ٌّدحأ نكي مل

 ىلإ ىضرملا نوجرخُي اوناك مهنإ ىتح ٍءاسنو لاجر لفحم نودادزي اوناك ءةبرلاب
 ُهَلظ نأ ولو «ناعمس لّبقأ ىتم نوكيل «ةّرِسألا ىلع نوحورطم مه ذإ «قاوسألا

 ذإ «ميلشروأ لوح يتلا رخألا ندملا نم نوريثك مهيلإ يتأي ناكو .مهيلع لحي
 . مهعيمج نوأربي اوناك و . ةسجنلا حاورألا مهيف تناك نيذلاو ىضرملاب ن وثأي اوناك

 اوقلأو .ةقدانزلا ميلعت نم مه نيذلا هعم نم عيمجو ءاًدسح ةنهكلا ميظع ًالتماف
 باب ّبرلا كالم حتف ٍدئنيح . نجسلا يف مهوسبحف « مهوذخأو لسرلا ىلع يدايألا
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 بعشلا اوبطاخو «لكيهلا يف اوموقف اوقلطنا :مهل لاقو مهجرخأو ءاليل سبحلا

 . دّيس اي كرابو .(ةايحلا) ةويحلا تاذ تاملكلا هذه عيمجب

 ددع ٠١. حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 !١ك

 نآل «نيينانويلا الو دوهيلا ال اذه يف قّرفي ملو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 . ايحي برلا مسا وعدي نم لك نإ .هوعدي نم عيمجب ينغلا عيمجلا بر وه اًدحاو
 فيك وأ .ةوعمسي مل نب نونمؤي فيك وأ .هب اونمؤي مل نَمِل نآلا نوعدي فيكف

 لمجأ ام :بوتكم وه امك ءاولّسرُي مل نإ نوداني فيك وأ .ٍدانم ريغ نم نوعمسي
 . تاريخلاب نيرّشبملاو « مالسلاب نيرّشبملا مادقأ

 قّدص نم «ْبر اي :لاق ايعشأ نأل ليج الا ةراشبل ميلك نعني مل كلو

 لوقأ ينكل .هللا ةملك نم نذألا ْعَمَسو ,نذألا عْمَّس نم وه اّذِ ناعالاف .انلوق

 يصاقأ ىلإ مهمالكو ءاهلك ضرألا يف مهتوص جرخ دق اهو . اوعمسي مل مهّلَعل

 لعجأ ينإ :لوألا ىسوم لاق اذكه . ملعي مل ليئارسإ َلعلأ :لوقأ ينأ لب . ةنوكسملا

 رساج ايعشأ امأف . عيطم ريغ بعشب مكبضغاو «يبعش وه سيل بعشب ةريغ مكل
 لاقو : ئينع اولأسي مل نيذلا تدجاوو. «يتوبلطي مل نيذلا ترهظ.يننإ :الئاق

 اي كرابو . عيطم ريغو مصاخم بعش ىلإ هلك مويلا يدي تطسب ينإ :ليئارسإل
5 

 . كيس
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 .عوسي برلا داليم ديع ةمدقتملا تادحألا يف هل ةنيعملا ةءارقلا مويلا اذه يف بلطأ

 (5 ” ص) ةديسلا بوث

 . ميرم فرش ديعل ةنيعملا ةءارقلا مويلا اذه يف بلطأ

 (4 847-7 ص) يبنلا ايليا

 /4١1-4٠0 ددع /١, حاحصإ .دّيس اي كرابو , ثلاثلا كولملا رفس نم ىلوأ ةءارق

 قلقأ مل :ايليإ هل لاق ؟ انارسا قلقملا وه كتاأ هل لاق ايليا (باحأ) تناكأ آر امل

 :لاعاي ءارو تيهذو ؛ايرلا ايابعو ربك رت كوكل كيا تييودتتلا لبو ليئارسإ انأ

 ةئامعبرالا لاعاب ءايبنأو «لمركلا لبج ىلإ هلك ليئارسإ يل عّمجاف لسرأ نآلاو
 ..لايزيإ ةالئام وم قولك اي نيللا نييبمفل و ةنانعيرالا ماعلا فاينأ و و نيسمللاو

 لبج ىلإ لاجرلا عمجو ليئارسإ ينب عيمج ىلإ (باحأ) باكأ لسرأف
 ؟نيمسق نومسقنم متنأ ىتم ىتح :هل لاقو « بعشلا عيمج ىلإ ايليإ مّدقتف . لمركلا

 هل دري ملف .هءارو اوبهذاف .لاعاب ناك نإو .هوعبتاف «هلإلا وه برلا ناك نإ

 ةئامعيرأ لاغاب ءايبنأو .ةيرلل ادن تيب :يدقسو انآ :ايليإ لاق مث .اًباوج بعشلا

 هوعضيو هوخّسفيو «دحاولا روثلا مهل اوراتخيلو «نيروث انوطعيل . الجر نوسمخو
 ىلع هعضاو هخّسفاو ءرخآلا روثلا عنصأ انأو .اًران اوعضي الو «بطحلا ىلع

 امياف . يهلإ برلا مساب وعدأ انأو . مكتهلا مساب متنأ اوعداو .اًران عضأ الو «بطحلا

 لاقف' ,ايعس فاق نق: نيلئاق ييبعشلا هيباساف .ندللا ويف «نادلا ةطساوب «يبحتسي هلا

 . رثكأللا متنأ مكنوكل اًءدب ةولمعاو .دحاولا روثلا مكل اوراتخا :لاعاب ءايبنإل ايليإ
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 حابصلا نم لاعاب مساب نوعدي اوناك و .هولمعف « مهل يطعأ يذلا روثلا اوذخأف
 ىلع اوجاتهاف . بيجتسي نم الو توص سيلو «انبجتسا لاعاب اي :نيلئاق رهظلا ىتح

 توصب اوعدا :الئاق مهب ئزهتسي ايليإ ذخأ ءرهظلا ناك املف . هوعنص يذلا حبذملا

 ا سا يل د 0

 .. مهيلع مهمد َكِفش

 ترض سلو ل ءرهظلا زاج املف

 انأ عنصأف ءانه نم اولقتنا :مانصألا ءايبنأل ايليإ لاقف . تصنُيو بيجتسي نّم الو

 «يلإ اوبرتقا :بعشلا عيمجل ايليإ لاقف .اوضمو اولقتناف .ةماتلا يتاقرحم اًضيأ

 نكيل :ًالئاق ّبرلا لوق هيلع ناك يذلا كاذ . بوقعي ىنب طابسأ ددعك اًرجح رشع

 جيلخ ريظن اقدنخغ عنصو «برلا مساب احبذم ةراجحلا ىنبف .ليئارسإ كمسا

 بطحلا قوف هعضوو عروثلا خسف و « بطحلا فص مث ع حبذملا هب طاحاو , عرزلا

 اوألم مث . حبذملا لوح ءاملا ىرجف .اوثلثف ءاوثلث لاقو .اوُنتف ءاوُنُث :لاق مث
 هلإ برلا اهيأ اي :لاقو يبنلا ايليإ برتقا «نابرقلا دعصأ املف .ًءام اًضيأ قدنخلا
 كدبع انأو , ليئارسإ يف ٌهلإ وه تنأ كنأب فرعُي مويلا ؛ ليئارسإو قحسإو ميهاربإ

 هلك بعشلا اذه ملعيلو . ينبجتسا « بر اي ينبجتسا . اهلك هذه عما كايلكبو
 وا

0 

 «برلا ران تردحناف .بلقنم ا مهبلق تددر 7 . هلالا برلا وه تنأ كناب

 . قدنخلا يف يذلا ءالا تحفلو «بارتلاو ةراجحلاو ,بطحلاو ةحيبذلا تلكأو

 وه ٌبرلا ؛هلإلا وه برلا :نيلئاق مههوجو ىلع اوطقسو .بعشلا عيمج ىأرف
 ,مهوكسمف .دحاو مهنم تلفُي الو لاعاب ءايبنأ اوكسما :ايليإ مهل لاقف .هلإلا

 . ديس اي كرابو .كانه مهحبذو نوسيق يداو ىلإ ايليإ مهردحاف

 أ0٠-؟ ددع ١. حاحصإ .دّيس اي كرابو ,عبارلا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 :مهل لاقو ًالسر لسرأف « ضرمو . ةرماس يف يتلا هتيلع كابش نم ايزحا طقسو
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 برلا كالم نإو ؟اذه يضرم نم ىفشأ له . مرركلا برس ساسلاردا

 يف ُهلإ سيل هلعلا :مهل لقو «ةرماس كلم لسر ءاقل ىلإ دعصاف مق :يبشتلا ايليال لاق

 اذكه ءاذه لجأ نمف ؟نورقع هلإ بوبزلعب نم اولأستل نوقلطنم مكنأ ىتح ليئارسإ

 قلطنا مث. تومت اوم لب .«هنع لزنت ال. ؛هيلع تدعص يذلا ريرسلا نإ :بّرلا لوقي

 دعص ٌلجر :هل اولاقف ؟متعجر اذامل :ايزحأ مهل لاقف و ديمو ؛ايليإ

 سيل هلعل ماو يت 0 0 ا

 0 ا ا

 ةدودشم دلج هتقطنمو «رعشأ ”لجر :هل اولاق ؟لوقلا اذه مكل لاقو مكايقل ىلإ دعص

 ىلع سلاج وهو هيلإ اودعصف .هعم نيذلا نيسمخلاو نيسمخ ميظع هيلإ هجوف
 ميظعل لاقو ايليإ باجاف .لزنإ :لوقي كلملا نإ هللا يبن اي :هل اولاقف . لبجلا سأر

 نيدللا :نيسيشلا و: قلك انف: ءاجسلا ميم ان :لوسلف ع هللا "ين انأ تنك نإ «نيسيئللا

 هيلع هجوو اًضيأ داعف .هعم نيذلا نيسمخللو هتلكأف «ءءامسلا نم ٌرانلا تلزنف . كعم

 لوقي اذكه هللا “يبن اي :هل لاقو باجأف .هعم نيذلا نيسمخلاو « نيرخآ نيسمخ ميظع

 نم ٌران لزنتلف «هللا ءيبن انأ تنك نإ :هل لاقو ايليإ باجأف .ًالجاع لزنا « كلملا

 تلك اف ءاملا نمعللا ان كاودف ..,كعم نيثلا نسيحلا و.كاكامت زاميبلا

 اي :هل لوقيو هيلإ عرضتي ناكو .ايليإ مادق هيتبك ر ىلع انجو نيسمخلا سيئر دعصف

 ثان تلزن دقف . كمامأ نيمئاقلا نيسمخلا ٍءالؤه كديبع سفنأو يسفن مّركتلف «هللا يبن

 يف يسفن مركتلف نآلاو .امهعم نيذلا نيسمخلاو ةيسيشدا سيئر تلك ءانسلا نم

 2« كلملا وحن هعم لزنو ماقف ل ل لاقف تانغ

 «نورقع هلإ بوبزلعب نم لأستل السر تلسرأ كنوكل :برلا لوقي اذكه :هل لاقو
 هيلع تدعص يذلا ريرسلا نإ ءاذه لجا نمف ( كلم اول نم هلإ سيل 00

 . ديس ايءكرابو .. ايليإ هلاق يذلا برلا لوق بسح تامق . تومت اًثوم لب «هنع لزنت ال



 55 نايرق شير

 ددع ؛4/ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,خاريس نب عوشي ةمكح نم ةثلاث ةءارق

 أ)5-١ علب "5-15

 ساس يذلا ةمكحلا صقانلاو لهجلا ديزملا ماعبحر هدعب ماقو ناميلس يفوتف
 لعجو ليئارسإ أطخو ءأطخأ يذلا طابان نب ماعبرويل ٌركذ نكي الو .هيأرب هبعش
 عيمجب مهيلع راشو ءادذج مهاياطخ رثك و .مهناكم نم مهيبسيل مارفأ لآل ًةرثع

 ثعبف .ىمحملا روثتلاك هتملك ةمرطضملاو «رانلاب هبشتملا ّيبنلا ماق ىتح ءرورشلا

 ءامسلا نم اًران ردحأو «ءامسلا عنم ْبرلا ةملكب .مهقّرم هتريغبو «عوجلا مهيلع

 كريظن وه نّمو ءايليإ اي كبهرأ ام . نيقفانملا سانلا ىلعو « حبذملا ىلع تاّرم ثلث

 نع نيمّركملا ردحماو .برلا ةئيشم بسح «ميحجلا نم تيملا ييحما تنأ .حّدمي

 يذلا يبنلاو «ةمقنلل كولملا تحسم يذلا ( مهتيكبت هتبرجتب عتمللاو « مهيسارك

 ٌديتع تنأو .ءامسلا ىلإ رانلا لويخبو «ىلعلا ىلإ جاجعلاب تفطخ دق .كدعب راص
 ىبوط .بوقعي طابسأ رّشبت يكلو «ءابآلا ىلع ءانبألا ٌدرتل «برلا موي لبق يتأت نأ

 ءامسلا يف ايليإ نزُخف . (ةايح) ةويح ايحي لب ميو ل تاب كيم

 . دّيس اي كرابو . ةفعاضم ةءوبنلا عشيلإ لبق

 ؟.-ا/ ددع .ه حاحصإ .ةّيكيلوناكلا لوسرلا بوقعي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 رطملا لزني ىتح اهيلع هتانأ ليطيو م 0 رامثأ ىجرتي يذلا حالفلا ريظن

 دق برلا ءيجم نا . مكبولق اوتّيثو « مكتانأ اوليطأ اضيأ متنأ اذكه .سيقللاو ريكبلا

 فقاو مكحلا نإ اه .اونادث الثل ,«يتوخإ اي ءرخآلا ىلع مكدحأ دّهنتي ال . برق

 . مك دئادش يف ةانألا ةلاطإل ءايبنألا جذومن «يتوخإ اي «مكل اوذختإ .بابلا ىلع

 متعمس دق .اوربص نيذلل ىبوطلا حنمت اننإ نحن اه .برلا مساب اوقطن نيذلا كئلوا

 لك لبقو . فوؤرو ٌموحر ْبرلا نأل .برلا هل اهعنص يتلا ةرخآلاو « بويا ربصب

 نكلو .رخآ مسقب الو « ضرالاب الو ءءامسلاب ال اوفلحت ال , يتوخإ اي ( ءيش

 ةَّدش يف مك دحأ ناك نإو . مكحلاب اوبجشت الكل .ال الو «معن معن مكتملك نكتلف
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 .ةعيبلا سوسق عديلف ءاّضيرم ناك نإو .لتريلف ءاناحرف ناك نإو .لصيلف
 كاذ يفشت نامبالا (ةالصو) ةولصو .انبر مساب اًثيز هونهديو «هيلع اولصيف

 ضعبل مكضعب اوفرتعا .هل رفغت ءاياطخ هل تناك نإو .هضهني انّبرو «ضيرملا
 (ةالصلا) ةولصلا ةوق نإ .اوفشت اميكل « ضعب مكضعب ىلع اولصو « مكاياطخب
 رطملا ردحني الثل ىلصو ءاّمْلَأتم انلثم اًناسنإ ايليإ ناك دقلو . ةميظعل رابلا اهيلصي يتلا

 ءامسلا تطعأف ءاّضيأ ىَلص مث . رهشأ ةتسو نينس ثالث ردحني ملف . ضرألا ىلع

 رخآ هّدرو «قحلا قيرط نع مكنم دحأ لض نإ «يتوخإ اي .اهتالغ ضرألاو ءاّرطم
 نم هّسفن ييحُي هنأ «هقيرط ةلالض نع ئطاخلا ٌدري يذلا كاذ ملعيلف «هتلالض نع

 . ديس اي كرابو .هاياطخ ةرثك وحمبو «توملا

 ١-١5 ددع ١١, حاحصإ .نيينامورلا ىلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 اًضيأ انأ ينإ !اشاح . هبعش ىصقأ هللا َّلَعل لوقأ ينكل . ىتوخإ اي.يليس-اي كراب

 هفرع يذلا هّبعش هللا صقي مل . نيماينب طبس نم « ميهاربإ عرز نم «ليئارسإ لآ نم
 ليئارسإ ىلع هللا ىلإ وكشي ناك نيح ايليإ لاق اذام « باتكلا ىف نوملعت امَوأ . اًمباس

 سو ا ىرسر لا يرو ناديا سعر نار ا مارا رق كك نما
 اوثجي مل لجر فاالا ةعبس يسفنل تيقبتسا دق ينإ :يحولا يف هل ليقف . يسفن نوبلطي

 تصلخ ةيقبلا امنإ .اًضيأ نامزلا اذه يف اذكه .لاعابل اودجسي ملو «مهبكر ىلع
 تسيلف الإو «لامعألا نم وه سيلف «ةمعنلا نم كلذ ناك نإ . ةمعنلا باختتاب
 سيل ليعلاف لاو ءةمغنلا نم وه. سيلف ع لايعألا نم كلذ ناك ناو, معن -جةمضعنلا
 هك ردأ دقو .ةكردي مل «ليئارسإ هّبلطي ناك يذلا نإ ء«نآلا وه امو .لمعب وه

 اًحور مهاطعأ هللا نإ :بوتكم وه امك «مهبلقب اويمعف مهتيقب امأو .نوراتحا

 دواد لاق دقو .اذه انموي ىتح اهب نوعمسمي ال اًناذآو ءاهب نورصيي ال انيعأو ءاّملظم

 ءاورصيي اليل مهنويع ملظت .ةرثعلا مهؤازجو ءاّكف مهمادق مهتدئام نكتل :اضيأ

 نكلو !اشاح .اوطقسيل اورثع مهلعل ءاّضيأ لوقأف . نيح ّلك اًينحنم نوكي مهرهظو
 تراص مهترثع تناك نإو . مهتريغل بوعشلل (ةايحلا) ةويحلا تراص مهترثع ةطساوب

 . ديس اي كرابو .مهلامك يرحلاب مكف .بوعشلل ًءانغ مهبجشو « ملاعلل ًءانغ
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 (4 7 ص) نومياليدنب

 ام ديهشل ةنّيعملا ةءارقلا بلطأ

 (ه٠-4/ ص) نورام يرام ذيمالت نم ابهار نوسمخلاو ةئمثالثلا

 أ5 ١5-8 ددع ,ا/ حاحصإ .دّيس اي كرابو .ةاضقلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 . دارجاك نيريثك اطولا يف نيلزان ميقار ينب عيمجو قيلامعو نايدم لهأ ناكو
 ىتأف .رحبلا ئطاش ىلع يذلا لمرلاك مهلامجأل الو ءددع مهل نكي ملو

 ريعش نم زبخ فيغر يملحب تيأر :هل ًالئاق اًمانم هبيرق ثّدحي لجرب اذإو «نوعدج

 .اطيطتسا ةنيقلا علاش بلقاق المينا ىلإ ىبماو «نابدم ركديع ىف نرعدو
 دقو «ليئارسإ راّبج شاوي نب نوعدج برح ألا اذه سيل :هل الئاق ُةّبحاص هباجأف
 ىلإ عجرو دجس «هريسفتو ملحلا نوعدج عمس املف .نايدم ركسع هديب هللا ملسأ

 مسق مث .نايدم ركسع مكيدياب ملسأ برلا نال ءاوموق :لاقو «ليئارسإ ركسع
 اهيف ةغراف ةلقو ءاّنرق مهنم دحاو لك ىطعأو « سيدارك ةثالث ىلإ لجر ةئمثالثلا

 امك و ءركسعلا طسو يف لخدأ انأ اذوه .اولعفاو «يلإ اورظنا :مهل لاقو « حابصم

 قوبلاب متنأ اوفتها « يعم يذلا بعشلاو انأ قوبلاب تفته اذاف . متنأ اولعفا ءانأ لعفأ

 لجر ةئاملاو نوعدج لخد مث .نوعدجلو برلل برحلا :اولوقو ةلحنلا لوح اًضيأ
 ٍدئنيح تفتهف « سارحلا تهبتناف . يطسولا ليللا ةعجه يف ةّلحملا ٍءزجب هعم نيذلا

 قاوبألاو «مهلامشب حيباصملا 0 ,للقلا اورسكو «قاوبألاب لجر ةئمثالفلا

 هناكم يف مهنم لجر لك فقوو .نوعدجلو :برلل برحلا :اوخرصو «مهنيميب
 نوخرصي ًالجر ةئمثالثلاو .نيبراه اوّلوو ُهلك ركسعلا برطضاف ءركسعلا لوح
 برهو ءاهعيمج ةلحملا يف هبحاص ىلع مهنم لجرلا فيس ْبرلا طّلسف .قاوبألاب
 .ديس اي كرايو .. هلك ركسعلا

 ١-/ ددع , حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ناميلس ةمكح رفس نم ةيناث ةءارق

 وهنأ لاهجلا نيعأب اوّنظ .ُباذع مهنم وندي الف هللا ديب نيقيّدصلا سوفن
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 زومن رهش

 مالسلابف مه امأ . قحسلاك اندنع نم مهباهذو ءائيدر مهجورخ بسحو 2 نوتئام

 هنأل 2 (ةايح) ةويح عولمم مهٌواجرف « لوبجشي سانلا نيعأب اوناك نإف . نولصاح

 مهدجوف «مهنحتما هللا نأل ءاريثك نوثريسو ءاّريسي اوبُّدأ دقو «ًاليلق مهربتخا

 . ةمات حئابذو اياحضب مهلبتقاو .ء روكلا يف بهذلا رابتخاك مهربتخا .هل ًالهأ

 يف رانلا رارشك نيقفانملا نيب ام نوقيذصلا ىعسي .نامز يف مهرابتخا نوكيو

 . ديس اي كرابو . دبآالا ىلإ مهيلع برلا كلميو ع مثألا حرفتو ب وعشلا رست ..بضقلا

 أمل !ا/ ددع '؟ حاحصإ .دّيس اي كرابو ؛لوالا نييباكملا رفس نم ةثلاث ةءارق

 ميقيو 2 سومانلل راغي نم لك :الئاق ةنيدملا يف ميظع توصب ايتاتم حاصف

 مهل ناك (ام لك) املك اوكرتو لبجلا ىلإ هونبو وه برهو .يئارو تأيلف « قائيملا
 مه كانه اوسلجيل « مكحلاو ٌربلا نيبلاط نوريثك ةيربلا ىلإ ٍذئيح ٌردحناف . ةنيدملا يف

 مادخل ليقف . مهيلع تديازت دق تناك رورشلا نوكل « مهتيشامو مهونبو مهؤاسنو
  كلملا رمأ اوضقن نيذلا سانألا ردحنا دق نأب «دواد ةنيدم ميلشروأ شيجلو « كلملا

 اًبرح مهعم اوعنصو .مهوك رداف «مهوحن نوريثك عراسف .ةيربلا ايافخ يف مهو
 بسح اولعفاو ءاوجرخاف .نآلا ىتح مكيفكي :مهل نولوقي اوناك ذإ « تبسلا موي

 موي لحنو « كلملا لوق لعفن الو «جرخن ال :نيلئاق مهوباجأف .اويحتف « كلملا رمأ
 اوقلي ملو «مهوبواجي ملف مه امأ .لاتقلاب مهيلع كئلوا عرسأف .هسندنو تبسلا
 انّلك تُمَنلف :اولاق مهنكل «ةفيخما عضاوملا مههوجو يف اوّدسي ملو ءاّرجح مهيلع

 عمس املف .انوكلهت لدع ريغب مكنإ . ضرألاو ءامسلا انيلع دهشتو ءانتجاذسب
 دايس اج كابو . مهولتقف « مهيلع اوضهن  مهلوق كلملا مادخ

 م.-171 ددع 2,98 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 دوهيلا جعزيو ء«ةدايزب يرق .ناكف لواش.امأ .. تابعا اي .دتس اه كراب

 , مايأ كانه هل تمت املف . حيسملا وه اذه نأب مهل حضوي ناك ذإ ,«قشمد يف ناكسلا

 نأ نوديري اوناك يتلا ةليخلا لواشل ترهظف . هولتقيل اةكه .ةوهبلا هيلع . رواشت
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 ٍذئئيح هعضوف .هولتقي اميكل ًاليلو اًراهن ةنيدملا باوبأ نوسرحي اوناكف .اهوعنصي

 نأ ديري ناكو «ميلشروأ ىلإ قلطناف .ًاليل روسلا نم هولدو «ليبنز يف ذيمالتلا

 نيا مالا يلا تا ارتب نر ب يل ف رئاحو رات ايش نبع
 همك فيكو «قيرطلا يف برلا رصبأ فيك مهربخأو « لسرلا ىلإ هب ءاجو هذخأف

 يف مهعم جرخيو لخدي ناكف .عوسي مساب ٌةينالع قشمد يف ملكت فيكو
 امأ .ةينانويلاب نوفرعي نيذلا دوهيلا لداجيو «عوسي مساب اًرهج مّلكتيو « ميلشروأ

 كانه نمو «ًاليل ةيرصيق ىلإ هوردحأ ؛ةوخالا ملع املف هلتق نوديري اوناكف مه

 . ديس اي كرابو . سوس رط ىلإ هولسرأ

 ددع .8 حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 م

 ءيش لك يف مهنيعي «هللا نوبحي نيذلا نأ ملعن دقو .يتوخإ اي «دّيس اي كراب

 هبشب مهمسوو («لبق نم مهفرعو .نيوعدم مهعضوف مّدقت نيذلا كلوا «ريخلل

 ءاعد مهايإ ءمسوف قبس نيذلاو .نيريثك ةوخال اًركب وه نوكيل ءهنبا ةروص
 نإ ؟اذه يف نآلا لوقن اذامف . مهدجم «مهرّرب نيذلاو .مهرّرب « مهاعد نيذلاو

 هلذب لب هنبا ىلع قفشي مل ناك نإو ؟انتمواقم ىلع ردقي نمف ءانع دهاجي هللا ناك

 ؟هللا ءايفصأ ىلع وكشي يذلا وه نم ؟هعم ٍءيش لك انحنمي ال فيكف ( انعيمج نع

 عفشي هللا نيمي نع نم وهو ماقو تام حيسملا ؟بجشي نمف .رربي يذلا وه هللا نإ

 يرع مأ ,عوج مأ ٌدرط مأ «ٌسبح مأ ٌقيض « حيسملا بح نع ينلصفي نمف .انيف
 انبسُح دقو «موي لك تومن كلجأ نم اننإ :ثبوتكم وه امك ؟فيس مأ ءرطخ مأ

 توم ال هنأ ٌقثاول ينإ .انّبحأ دق نم ةطساوب نوبلاغ نحن اهلك هذهبو . حبذلل منغلاك

 الو ةرضاحلا ءايشألا ال تاوقلا الو « نيطالسلا الو ةكئالملا ال «(ةايح) ةويح الو

 انّيرب يتلا هللا ةّبحم نم ينقّرفت نأ ردقت ىرخأ ةقيلخ الو «قمع الو ولع ال «ةديتعلا

 . ديس اي كرابو . حيسملا عوسي
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 (١5-ه٠ ص) با رهش

 (ه”-ه٠. ص) نويباكملا ءادهشلا

 ١-١١ ددع .5 حاحصإ .يناثلا نييباكملا رفس نم ىلوأ ةءارق

 قياضي اميكل «ًالجر كلملا سوخويطنا لسرأ «ليلق نامزب كلذ دعب نمو
 اميكلو ءهللا سومانب اوبردتي ال نأو «مهاياصوو مهئابآ سيماون اوزواجتيل «دوهيلا

 (ميزرح) ميارج يف يذلاو .«سقيبملوأ سوزل هوّمسيو «ميلشروأ لكيه اوسندي
 ةقيضلاو ةباكلا لئئيح تناكف . فويضلا بحاص « سوزل عضوملا ناكس ناك امبسح

 منألا (ليكام) ليكاوم نم اًءولمم ناك لكيهلا نأل « مهعيمج ىلع اًدج ةّرُم
 اللاب نولمحيو «اناسلا عم نويسنميلاولاك لإ غانو هويدي اوناك وب و ركعارفأو

 اًءولمم ناك « سومانلل ازورفم ناك يذلا حبذملاو .لكيهلا ىلإ هب نولخديو «ّلحي
 نأ ٌدحأ ردقي نكي مل ىتح اًمئاق فيضلا ناك اذكهو .ساندألاو تاساجرلا نم

 مهنوقوسي اوناكو . يدوهي هنأ ٌدحأ رقي ملو . ةّيوبألا دايعألا عنصي الو ءاّنبس ظفحي
 ديع ناك املو .حئابذلا لجأل ,كلملا داليم موي يف «رهش لك يف ّرملا فسّعلاب

 ديع مويب نيرّبخم اوفوطيو اناصغأ اولمحيل مهنوقياضي اوناكف « منصلا سوخاب

 ىلإو ءاّضيأ مهنم ةبيرقلا بوعشلا ندم ىلإ اًرمأ سوخويطنا لسرأو .سوخاب
 مهل نكتل مهاوه نولعفيو نوعمسي نيذلا نإو .اذكه دوهيلا اوقياضي نأب «ياملت

 ىري اميكل « مهولتقيلف « ةّيفنحلا يأر ىلإ اوّدتري نأ نوديري ال نيذلاو «ةمحرلا مهنم
 اوقلّعَف .امهدالوأ اتنّتح دق نيتأرماب اوتأف .ِهّلَذو هئاقش ىلع فّسأتيف « كلذ ناسنالا

 نم امهوحرطو امهب اودعص اريخاو .اهّلك ةنيدملا يف امهب اوفاطو امهيّيدث يف دالوألا

 . ديس اي كرابو .(رواغملا) رياغملا يف اوفتخاف ءاوبره نورخآلاو ءروسلا ىلع
2. 

 مل1-١ا/ ددع 5 حاحصإ .اًضيأ يناثلا نييباكملا رفس نم ةيناث ةءارق

 عةوقلاو ةعاجتتلاب ملاعلا اذه نم تجرحخ نإ اذه لجالف : خيشلا رازاعيلا لاف
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 مهحنماو ةّوقلاو تورّبجلا لثم ناّبشلا كرتاو ءاهل قحي اًماركإ يتخوخيشل لعجأف
 رقوملا سومانلا نع توملاو دئادشلاو تاقيضلل حرفلاب مهسفنأ اوملسي يكل ةعاجشلا

 تاباذعلا ىلإ هورضحاو « تقولل هوبذج «مالكلا اذه لاق ذإو .دجمملاو سوّدقلاو

 ىلإ اولاحتسا .هوّبحم مهنأك ليلقب كلذ لبق نم اوناك نيذلا كئلوا امأ . تاقيضلاو

 اًربكت كلذ لاق هنأ نوبسحي اوناك مهنأل «هلاق يذلا مالكلا اذه ببسب هيلع ةاودعلا

 نإ :الئاق دّهنت «هتاباذعب توم نأل ابيرق ناك ذإو .هودلجي نأ اوأدتباو .اًراختفاو

 اذه نم تلفا نأ عيطتسا ينوك عم هنأب « سّدقملا ملعلا هل يذلا ّبرلا ىدل ٌرهاط اذه

 انأ يسفنب يننكل , يدسجب عاجوألاو دلجلاو تاقيضلا لمتحا انأ اهف ءوجناو توملا

 لوقي ناك ذإ اذكهو .هتفاخمو برلا سومان لجأ نم هذه لمتحا ينوكل ناحرف

 .« طقف بابشلل ال ةوقلا هبشو «توربجلا لثم هتومب ىقباو , ملاعلا نم جرخ «ءهذه

 . ديس اي كرابو . بعشلا نم ةرثكل نكل

 2١ ٠٠-257 4١ ددع ,ال حاحصإ .اضيأ يناثلا نييباكملا رفس نم ةثلاث ةءارق

 كلملا نم نوقياضتي اوناكو مهما عم ةوخإ ةعبس اوطبض مهنا اضيا ضرعو

 باذعلا تالآ ّلكو طايسلا مهمامأ اورضحاف .سندلا ريزنخلا محل اولكأي يكل

 . . تاقيضلاو

 نيتئام ةعبسلا اهينب ىرت تناك ذإ « نيح اصلا راكذت ةقحتسملاو ةديجملا مهمأ امأ

 . برلا ىدل ديتعلا ءاجرلا لجأ نم حرفب كلذ لمتحت تناكف ءاًعم ٍدحاو موي يف

 ٍرخفبو «ةعاجش ةءولمم يه ذإو « يوبأ ناسلب مهنم ٍدحاوف دحاو نم بلطت تناكف
 ينإ يدالوأ اي :ةلئاق مهيلإ لّسوتت تناك ذإ «لاجرلا ريمض ةرارحب تظقيأ يئاسن

 «حورلاو (ةايحلا) ةويحلا مكتيطعأ يتلا انآ تسلف . يئاشحأ يف مترهظ فيك ملعا ال

 ؛ ةيرشبلا ةليبقلا ليج يذلا ملاعلا قلاخ نكل . مكنم دحأ رظنمو هبش انأ نّوكا مو

 (ةايحلا) ةويحلاو حورلا اًضيأ مكبهي يذلا وهف « مهراكفأو مهرئامض صحافلا وهو



 با رهش :و

 ناسي وسلا تيس سلا يئابحأ اي ديس اي كراب

 زئافب ةجيراقلا ةبيرلاب ركديو نكت الوب .:ةنعلاو ةفاشخاب ةياكلاس 00 نورصيي

 حورلابو . لخادلا بلقلا ناسنا ةنيرب لب ع ةرخافلا بايثلاو 2« بهذلا ىلحو ع رعشلا

 يدق تاسيّدقلا ءاسنلا تناك اذكه .هللا مامأ ةلضافلا ةنيزلا « يلاعلا ريغلا عضاوتملا

 نعضخي نكو «ةئيّرم نهسفنا تناك امنإ .هللا ىلع نلكوتي كرك ىتاوللا

 اهتانبف نتناو .اهل اًديس هوعدتو ميهاربإال عضخت هراس تناك امك «نّهجاوزأل

 اونكساف «لاجرلا اهيأ اي متنأو .خفيخم ٌءيش نكعيري ال ذإ .ةحلاصلا لامعألاب

 اًضيأ مكعم نثري نهنوكل « فيعضلا ٍءانإلاك نهومركأو «لقعلاب مكئاسن عم اذكه

 . دّيس اي كرابو .مكتاولصب اورثعت الكل ةيدبألا (ةايحلا) ةويحلاو ةبهوملا

 ٠١. حاحصإ .نييتنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 مم-با/؟ ددع

 عفني ءيش لك سيل نكلو «ءيش لك يل لحي دقف . يتوخإ اي «ديس اي كراب

 وه ام مكنم ٌدحأ بلطي الف . ينبي ءيش لك نويل حلو « يل حابم ءيش ّلكو

 الب هولكف ءرزجملا ىف عابُي املك و .اًضيأ هبحاصل وه ام دحأ "اك بلطي لب ءهسفنل
 - يحن _ل ان ٠ ال

 ءافنحلا دحأ مكاعد ناف ؛برلل اهلامكب ضرالا نأل . ةّينلا لجأ نم هنع صحف

 لجأ نم 550 52 عضوي ام لك < نم اولكف «هعم اوقلطنت نأ متببحاو

 م  مكل لئاقلا لجأ نم اولكأت الف «ناثوألا ةحيبذ هذه ٌّدحأ مكل لاق نإف
 اذإو .نيرخا ةّين نم ىتيرح ثادن اذانذ . لئاقلا ةّين لب ٠ 0900 . ةينلا
 . 15 سس 001 1 3
 مكي رس و وا نآلا متلكا ناف . ركشأ انأ ام ىلع ىرتفُي اذاملف « فّرصتا ةمعنلاب انأ تنك

 ءالاب دريل اع نب ارتيكو . هللا ديعبملا عينا | لك اولعفاف ءاًئيش متعنص وأ

 وهام ياطرلا 0 ا هداصملا
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 مده صو بالا ىلحت

 اممعو ددع 2" 85 حاحصإ .ديس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 نب ىبوع علعيبدلو هدي ةذاهتشلا اهيول ناك :ة:ءاديش ليج نم ىسزع ردلختا املق

 دق ىسوم هجو ليئارس ! ”ركو نوراه ىأرف . هللا هملك نيح ءاهبلاب ًالألت دق ههجو دلج

 نوره هيلإ ىتآف «ىسوم مهاعدف «هيلإ اوندي نأ نم اويشخف .ءاهبلاب ههجو دلج ألألت

 ليئارسإ ينب عيمج هيلإ برتقا لئنيحو «ىسوم مهعم ملكتف .ةعامجلا ءامظع لك و

 همالك نم ىسوم غرف املو .ءانيس لبج يف هعم برلا هب ملكت ام عيمجب مهاصوأف
 عزني «هعم ملكتيل بلا مامأ ىسوم لخد اذإ ناكو ءاّعقرُب ههجو ىلع ىقلأ «مهعم

 ونب ناكو .هب رمؤي امك ليئارسإ ينب ملكيو جرخي مث « جرخي ىتح ههجو نع عقربلا
 .دّيس اي كرابو .ءاهبلاب ههجو دلج ًالألت دق نأب ىسوم هجو نورظني ليئارسإ

 87-4 ددع 27 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,رابحألا رفس نم ةيناث ةءارق

 نوكي لوألا مويلاف .برلا مامأ مايأ ةعبس «لاظملا ديع اولمعا « عباسلا رهشلا اذه

  برلل نيبارقلا اوبّرق مايأ ةعبسو .تاعانصلا لمع هيف اولمعت ال اسّدقمو اًمولعم مكل

 نيعمتجم اونوك و .برلل انابرق هيف اوبرقو ءاسّدقم اًمولعم مكل نوكي نماثلا مويلاو

 ةسّدقملاو ةمولعملا اهنوعدت ىتلا ْبرلا دايعأ هذه .تاعانصلا لمع هيف اولمعت ال

 عيمج ادع امو .«مكبهاومو مكنيبارق الخ امو .برلا توبس ادع ام ءاّمويف

 رهشلا نم رشع سماخلا مويلا يف امأ .برلل اهنوطعت يتلا مكتاعربتو مكتاروذن

 1 تاي معلا ذيع م را امدنع عباسلا

 بر مادق 000 8022 آلا نمو لخنلا بَل نمو ع ةنسح لاا

 1 «ةنسلا يف مايأ ةعبس برلل ديعلا اذه اولمعاو . ليئارسإ ينب عيمج اي . مكهلإ



 ( مايأ ةعبس ل يف اوسلجاو عباسلا رهشلا يف هولمعا .مكلايجأل دبألا ىلإ

 ليثارسإ ينب 55 ينأب مكلايجأ ملعتل . ليئارسإ ينب عيمج لاظملا يف اوسلجيلو

 . دّيس اي كرابو . مكهلإ ّبرلا انأ ينإ ءرصم ضرأ نم مهتجرخا امدنع لاظملا يف

 1١-١ ددع ,8 حاحصإ .دّيس اي كرابو .'يناثلا ارزع رفس نم ةثلاث ةءارق

 دنع ىلإ نويواللاو رابحألاو بعشلا لك ءابآ ءاسؤر عمتجا يناثلا مويلا يفو
 رمأ برلا نأ سومانلا باتك يف اودجوف . سومانلا باتك هنم اوعمسيل بتاكلا ارزع

 املك اوعمسي نأو . نيرشت رهش يف ديعلاب «لاظملا يف ليئارسإ ونب سلجي نأب ىسوم
 :نيلئان ملجروا فو مهارق عيمج يف نودانملا خرصف . سومانلا يف ىسوم بتك
 راعيشالا قارقاوت رولا ناصغأو , نوتيزلا ناصغأب اوتأ «لبجلا ىلإ اودعصا

 . يد رع شربات بناتك يت بك“ اهك لطم اوامعاو «فاصفصلا فعسو «ةنسحلا

 يفو «هرايد يفو «هجحطس ىلع لجر لك مهل اوعنصو «هب اوؤاجو « بعشلا جرخف
 عيمج لاظم عنصو . مارفأ باب قو يفو «هايملا باب قوس يفو «برلا تيب راد

 لرارسإ نه نتي ملاكا وكراطلل يف ايسر يشلا عن ير يذلا يعل
 . اًدج ٌميظع حرف راصو .مويلا اذه ىلإ ىتح ءنون نب عوشي مايأ نم ءاذكه
 ءويلا ىتح لوأل مويلا نم «ءامويف اموي ّبرلا سومان باتك يف نوأرقي اوناكو

 . مهل بتك امك اوعمتجا «نماثلا مويلا يفو «مايأ ةعبس ديعلا اوعنصو .ريخألا

 , كيسراب كو

 1١١٠-١9 ددع 2.١ حاحصإ .ةيناثلا لوسرلا سرطب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 اولعجت نأب اًدج اوصرحا «يتوخإ اي اذه لجأ نمو 0 مدس كرا

 .اًدبا نوبنذت ال ءاذه متلعف اذإف .ةحلاصلا مكلامعأب نيتّبثم مكباختناو مكتوعد

 ,يديألا حيسملا عوسي انيضاخيمو 7 56 لخدم ا )000

 ١-- حن (1.2630) ةينيعبسلا ةمجرتلا نع ذوخام صنلا اذه ١5-1١5 :8 - يناثلا ارزع « 1١8: 8-1١1/١.



 0 نايرق شير

 اًدج نودنتسمو نوملاع مكنأ عم . امئاد هذهب مك ركذأ نأ نم ّلمأ ال ءاذه لجأ نمو

 مكهّبنا نأ دسجلا اذه يف تمد ام «ّىلع بجاولا نأ ىرأ ينكلو .قحلا اذه ىلع

 عوسي انّير ينملعأ امك «ًالجاع نوكت يدسج ةافو نأ اًملاع ينوكل «ةركذتلاب

 دعب اهنيركذتم اونوكت اميكل ءامئاد مكدنع هذه نوكت نأب اَذِإ اودهتجاف . حيسملا

 عوسي انّبر ةّوق مكفّرعا اميكل «ةعانصلاب ةلوعفملا لاثمألا عبتن مل اننإ . اضيأ يجورخ

 نيح «بآلا هللا نم دجملاو ةماركلا لبق امدنع هتمظع انيأر اذإ نكلو .هئيجمو حيسملا

 هب يذلا بيبحلا ىنبا وه اذه نأب «هتمظعب قياللا دجملا دنع نم توصلا اذه ريظن هاتأ

 نوال دقو انك نع دامس رم هيب اذا فرعا هام ا حو ,تيشارا

 ريتملا جارسلاك هجوتلمأت اذإ اًمسح .نولعفتل مكنأو ,تبثأ ةءوبنلا مالك انلو . سّدقملا

 .دّيس اي كرابو . مكبولق يف سمشلا قرشتو «راهنلا رينُي نأ ىلإ ملظملا ناكملا يف

 ددع .7 حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ةينانلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
١/-: 

 قنا طفلك ريغاشأب هللا دنع حيسملاب انتقث اذكهف .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 قاثيملا ماّدخ نوكت نأ انلّمُأ يذلا هللا نم يه انتّوق نكل ءانسفن لبق نم هنأك اًكيش

 تناك نإف .ييحُي حورلاو «لتقي باتكلا نأل «حورلاب لب باتكلاب سيل ,ديدجلا
 ونب ردقي ال ىتح دجملاب تراصو «باتكلاب ةراجح حاولأ يف تّمِسُر دق توملا ةمدخ

 نوكت ال فيكف لطب يذلا ههجو دجم لجأ نم ىسوم هجو ىلإ رظنلا ىلع ليئارسإ
 مكف «بجشلا ةمدخل دجملا راص ناك نإ هنأل .اًدجم اهنم لضفأ حورلا ةمدخ

 اذه سايقب ةدجمم ريغ تراص تدجمت يتلا نأك . دجم اب ربلا ةمدخ لضافتت يرحلاب

 ع مودي يذلا يرحلاب مكف ل راص َّلِطَب يذلا ءيشلا ناك ناو . لضافلا دجما

 ىسومك الو ًةصاخ ٌةينالع ربّدتنلف ءاجرلا اذه نآلا انل نأ لجأ نمف .اًدّجمم نوكي

 لب . لطبي يذلا كلذ ىهتنم ليئارسإ ونب رظني الل ههجو ىلع عقربلا يقلي ناك يذلا
 الو «مهل رتاس عقربلا كلذف « ميدقلا دهعلا أرقي ىتمو .مويلا ىتح مهلوقع تيمع

 عوضوم عقربلاف « ىسوم باتك أرقُي امنيح مويلا ىتح . لطبي حيسملاب هنأل فشكني



 با رهش اوي

 حور برلا نإ . هنع باجحلا عزنيف «برلا ىلإ مهدحأ عجر ام ىتمو . مهبلق ىلع

 رارفصاب برلا دجم رظننف انعيمج نحن امأ . ةّيرح لا كانهف «برلا حور نوكي ثيحو
 نم هنأك ء«دجم ىلإ دجم نم هبشلا كلذ ىلإ لوحتنو . ةأرملا يف رظني امك .عهجو

 . ديس اي كرابو .برلا حور

 (ه5 صر طيمود يرام
 ام ديهشل ةنّيعملا ةءارقلا بلطأ

 (هوؤ-ه5ك صو (ءرامسلا ىلإ مير م لاقتنا

 ١7-5١ ددع .؟ حاحصإ .دّيس اي كرابو , ثلاثلا كولملا رفس نم ىلوأ ةءارق

 كيس دب اًياودا ءاجف . اذهب هكلف تيئاوةيا ةواذ ىمرك ىلع ناميلس سلو

 اهل لاق مث . مالسلل :لاقف ؟كئيجم مالّسلأ :هل تلاقف . ناميلس مأ عباشتب دنع ىلإ

 "قدسي ناك كلما نب نيفلعت ثنأ هايل لاق. “رقد كلاقف كلل هلوقأ اًمالك ىل نإ

 الف ةدحاو ًةبلط كنم بلطأ ىناف «نآلاو .ّبرلا نم هيلإ راص هنأل «ىخأل راصو

 جاشيبا يل عفديو ينّدري ال هنأ كلملا ناميلسل يلوق :اهل لاق . لق :هل تلاقف . ينيدرت

 مث .اهل دجسو اهئاقل ىلإ كلملا ماقف .اًينودأ رمأ يف هملكتل كلملا ناميلس دنع ىلإ
 ينإ :هل تلاق مث «هنيب نع نم تسلجف ايسرك كلملا مأل اوقلاف . هيسرك ىلع سلج

 ينإف « يمأ اي يلأسإ :كلملا اهل لاقف .اهنم يندّرت الف ًةريسي ًةدحاو ٌةبلط كنم بلطأ
 . دّيس اي كرابو . كيخأ اًينودأل ًةجوز ةيمانوشلا جاشيبأ ىطعُتل :تلاقف . كّدرأ ال

 ١-5 ددع .ه حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ريتسأ رفس نم ةيناث ةءارق



 ان نايرق شير

 «تيبلا “تاب لئاقم :كلملا يسرك ىلع اًسلاج .كلملا ناكو ...كلملا ثيب لباقم لخادلا
 ريتسإ ىلإ كلملا ٌدمف ,همامأ اًضح تلان «رادلا يف ةمئاق ةكلملا ريتسإ كلملا ىأر املف

 مث «بهذلا بيضق سأرب تكسمو «ريتسإ تمّدقتف .وديب يذلا بهذلا بيضق

 , يتكلم فصن ىلإ ولو ؟كتبلط يه امو «ةكلملا ريتسإ اي كل ام :كلملا اهل لاق
 يتلا ةميلولا ىلإ ناماهو وه يتأي كلملا ىلع َنّسَح نإ :ريتسإ تلاقف ..كل ىطعُتف

 هاج ما اوشا اهيمح لدنبلو باع .قاماج ا ورطلا فلا لاق دل ايننعص
 ( كلاّؤس وه ام ءرمخلا ةميلو يف ريتسال كلملا لاقف .ةميلولا ىلإ ناماهو كلملا

 . ديس اي كرابو . كل ىطعتف «ةكلمملا فصن ىلإ ولو « كتبلط يه امو . كل ىطعُيف

 255 حاحصإ .ديس اي كرابو ."خاريس نب عوشي ةمكح رفس نم ةثلاث ةءارق

 ددع ١5-1١

 ا ا تا مّركتت هللا بعش طسو يفو ءاهسفن حدمت ةمكحلا

 تبصن . مامغلاك ضرألا تيشغو « ىلعلا مف نم تجرخ انأ .دّجمتت اهتاّوق نيب امو
 ءامسلا يف هعم تللح .باحسلا ةدمعأ يف يسرك و «ةيولعلا يلاعألا يف ينكسم
 تاطايشو"و ةيركينملا تتاباسأ قو تاياورش ن جااررم نادكسو ءاّعم

 هيأ يف لحا اميكل «ٌةحار ٍءالؤه عيمج يف تبلطو «بوعشلاو مثألا عيمج ىلع
 نق كسا 7 ىل لاق نكس, نكسر + يعدم يللا. ه لكلا ليم يترمأ كلذ دنع

 دبأ ىلإ يركذ لطبي الو «نيملاعلا لبق تقلُخ .ليئارسإ يف يتبئاو 2بوقعي
 ءاضيا نويهص ف ءتيقو نفل كسلا ديان ري دل .نيدبأآلا

 نيب ام تيبرت . ميلشروأ يف يناطلس ناكو .يلثم هدنع ةبوبحما ةيرقلا يف تحرتسا
 يف زرألا لثم تعفترا . ليئارسإ ثاريم طسو يفو « برلا ةصح يف ( ميرك بعش

 . تيّبرت داج نيع يف لخنلاك «جلثلا لبج ريناس يف نهدلا ةرجشكو .نانبل

 ىلع بلذدلاكو ؛ ةعقبلا يف نوتيزلا لثم تأشن « (احيرأ) احيريا يف درولا ةبصنكو
 ْ ..كّيس' اي كرايزو. . ءاملا طاش

 . 9-5984 :9 ([.700 ةينيعبسلا ةمجرّتلا نع ذوخأم صنلا اذه -؟



 با رهش 0

 أ١٠-؟ ددع .* حاحصإ .ىلوألا لوسرلا انحوي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 نأ نوديتع اذام انل رهظي ملو «هللا ءانبا نآلا نحن . ىئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

  ءاجرلا اذه هيف هل نم لكف در رعاك ارو هين ريع را ميال . ريصن
 يه ةئيطخلا نأآل « مثالا لعفي « ةئيطخلا لعفي نم نإ . رهاط وه هنأ امك هّسفن رّهطيلف

 نم لك و .ةئيطخ هيف نكي مل «ءاناياطخ لمحيل رهظ يذلا نأ متملع دقو . مثإلا

 مكلضي ال ,ءانبألا اهيأ . هفرعي ملو ُهَرَي مل أطخي نم لكو ءامحب ١ ب اكم
 نم وهف ةئيطخلا لعفي نم .ٌراب حيسملا نأ امك .ٌراب وهف ءّربلا لعفي نم .ٌدحأ

 لطببيل هللا نبا رهظ اذه لجأ نمو .عئطاخ وه ميدقلا ذنم ناطيشلا نأل .ناطيشلا

 الو هيف تباث هعرز نأل ةئيطخلا لعفي ال ءهللا نم دلو نم لكف .ناطيشلا لامعأ

 . ناطيشلا ءانبأ نم هللا ءانبأ نيبتت اذهبف .هللا نم اًدولوم هنوكل أطخي نا عيطتسي

 كيس اي كرابو

 ددع ١7, حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١-ه١6

 اوميقت نأ هللا ةمحرب يتوخإ اي نآلا مكنم بغرأف .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 اذه لهأب اوهّبشتت الو .ةقطانلا ةمدخلاب هلل ةلوبقم ةسّدقم ةّيح ًةحيبذ مك داسجأ

 ةلوبقملا ةحلاصلا هللا ةئيشم يه ةّيا اونحتمتل مك رئامض ديدجتب اورّيغت لب ءرهدلا

 نأ يغبني امم رثكأ اورمضت ال نأ يل تبهُو يتلا ةمعنلاب مكعيمجل لوقأو . ةلماكلا

 امك هنأل .رادقملاب ناعبالا هل هللا مسق امبسح. ناسنإ ”لك ةفعلاب رمضيل لب .اورمضت

 نحن اذكه ,دحاو لمع ءاضعألا عيمجل سيلو ,ٍدحاو دسج يف ةريثك ءاضعأ انل نأ

 انل نككلو .رخآلل رضع اّنم ٍدحاو لكو « حيسملاب دحاو دسج اننإف ءاضيأ نيريثكلا
 ردقب ةءوبنلا هل تمسق نم انمف .انل تبهو يتلا ةمعنلا ردق ىلع ةفلتخم بهاوم

 نَم انمو .هتيزعتب ٌرعم انمو .هميلعتب ملعم انمو .هتمدخب ةمدخلا هل نم انمو « هناميإ

 يف نكي الف .ةشاشبب ٌميحر انمو .داهتجاب ةسائرلاب موقي نم انمو .طاسبناب ظعي
 مكتوخال اونوك .نيمصتعم تاريخلابو «نيضغبم رشلل اونوك لب «شغ مكّبح



 نايرق شير _-

 اونوك .نيمّدقم ضعب مكضعبل ماركالا يف اونوك .نيّدوم ضعب مكضعبلو « نيّبحم
 مكئاجرب اونوك .نيدباع مكبرلو «نيراح حورلاب اونوك .نيلساكتم ال نيدهتجم
 يفو «نينمدم (ةالصلا) ةولصلا ىلع اونوك .نيرباص مك دئادش ىلعو «نيحرف

 . مكل نيدهطضملا ىلع اوكراب . نيّبحم ءابرغلل اونوك .نيكراشم نيسيّدقلا جايتحا

 . ديس اي كرابو .نيكابلا عم اوكباو «نيحرافلا عم اوحرفا .اونعلت الو اوك رابف

 (51-ه9) نادمعملا انحوي سأر عطق

 ”ه-١ه ددع ١”., حاحصإ .دّيس اي كرابو , ثلاثلا كولملا رفس نم ىلوأ ةءارق

 توبان مرك ثرف مق :باجال تلاق 2« تام دق توبان نأب لبازيإ تعمس املف

 نيحو ٠ اً وه نتياو تباع دق: عيوبان نأل «ةضقب كتيرا اشي رت: يذلا ىليعارزألا

 ىليعارزرالا توبان عزك ..ىلإ لوشيل ماق 2« تام دق توبان نأب (باحاآ) باكأ عمس

 ءاقل ىلإ لزناف مق :الئاق (يبشتلا) يتيبستلا ايليإ ىلع ْبّرلا لوق ناكو . ثري يكل
 ةثوكلارع.نليعارزإلا توبات غرك نفهناف ..ةرماسب يذلا ليئارسإ كلم (ناحاو بنات

 اذكه .تثروو تلتق دق اه :برلا لوقي اذكه هل لوقتو .هثئريل كانه ىلإ ردحنا

 بالكلا سحلت «توبان مد هيف بالكلا تسحل يذلا عضوملا يف نا :برلا لوقي

 . كتدجو دق هل لاق . يّودع اي ىنتدج وأ ايليال (باحآ) باخأ لاف .اًضيأ كمد

 ام لصأتساو رشلا كب لزنا انأ اه .برلا مامأ اًرش عنصتل تمظعتسا دق كنوكلف

 يف طبريو لحي نمو طئاحلا ىلع لوبي نم (باحأل) باكال كلهاو «كءارو
 ىلع ءاّيحأ نب اًشْعَب تيب لثمو . طابان نب ماعبروي تيب لثم كتيب لعجأو .ليئارسإ

 نإ :برلا لاق ءاضيأ لبازيإ ىلعو . ليئارسإ تأطخأو 0 ل

 هلكأت ةيرقلا ىف (باحأ) باكأ تام نإف .ليعارزإ ثرإ ىف اهلكأت بالكلا

 را با ا ل هيا ا . بالكلا

 . دّيس اي كرابو . ةتأرما لبازيإ هتجّيه دق ْبرلا ماّدق رشلا لعفيل ركتفا يذلا

 ا ا ددع 277 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لايقزح ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 يفو روسلا بناج ىلع كيلع نوركفي نيذلا كبعش ينب نإ ءرشبلا نبا اي تنأو



 با رهش ١/

 اوعمساف اومله :نيلئاق هيخخأ عم لج رلا ىرخآلا عم دحاولا ملكتيو ( تنويبلا تارا

 نوعمسيو كماما نوسلجيو بعشلا كيلإ يتايو .برلا ماذق نم جرخي مالك يا
 مهل تنأو «مهبولق ءارآ نوعبتيو مهمف يف بذكلا نأل هب نولمعي الو كمالك

 هي: نولمعي الو كذلك .ةروعمسي يللا رابكلاك و. نسا توصلاك و ةديشتلاك

 . ديس اي كرابو . مهنيب ٌيبن كنأ زئتيح نوملعي كمالك مت اذإف

 5-١١ ددع . 7” حاحصإ .دّيس اي كرابو ,سوماع ةءوبن نم ةنثلاث ةءارق

 مهنوكل مهنع عجرأ ال ةعبرأ ىلعو ليئارسإ ماثا ةثالث ىلع برلا لوقي اذكه

 نول هيفارت ىلع .نيسنادلا كاد. لبا دع قكسملاو ..عاتتطفلاب قوانصلا اوغاب

 ةيراجلا وحن هوباو لجرلا قلطنيو «نيسئابلا قيرط نودصريو نيكاسملا نومطلي
 . حبذم لك بناج ىلع لابحلاب بايثلا ىلع اوقطنمتو . يسدقم مسا اوسُندي اميكل

 يذلا يرومألا مهمامأ نم تكلها انأو .مهتهلا تيب يف اًميتع اًرمخ نوبرشيو

 نم هلوصأو قوف نم هرامثأ تدبأو .طولبلاك ٌيوق وهو ءزرألا عافتراك هعافترا

 ىلإ مكب تيتو «ةنس نيعبرأ ةيربلا يف مكتسسو رصم ضرأ نم مكتدعصا انأ . تحت

 . نيريذن مكناّبش نمو ءايبنأ مكنيب نم تمقأو . نييرومألا ضرأ اوثرتل ناكملا اذه
 مترمأو ءاّرمخ نيريذنلا متيقسأو .كبرلا لوقي ليئارسإ ينب اي نكت مل هذه ّلعلأ

 ..كرايو ءاواس الاي ءانألا

 ١-/ ددع ١, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 اناوبب ع ويلدمو داي كانا سيك ىف ناك ع احلا اي ىدتع اب كراب

 عم ىبرت يذلا ليانمو «ةنيدملا «ينيروك نم يذلا سويكولو راكين وعدملا ناعمسو
 حورلا مهل لاق «هلل نوعرضتيو نوموصي مه اميفو . لواشو « عبرلا سير سدوريه

 اوُلص ام دعب نمو .هيلإ امهتوعد يذلا لمعلل ابانربو لواش يل اوزيم :سدقلا
 سورا نم سرا القامه انآ و. ,ءامهواسراو :يديألا اههيلخ اوعيطو .ءاوباصو
 انيمالس الخد املو . سربق ىلإ رحبلا ىف اراس كانه نمو عةك ولس ىلإ هون ع. سدقلا

 . دوهيلا عماجم يف انّبر ةملكب نارّشِبي اذخأ « ةنيدملا
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 ادجو.: ةنيدلا نمزفاب ىلإ. يس اهلك ةريرقلأ افاط املق . اميمدتي اسيوي تاكو

 قكدي اما واكيكش اسر اكوكام ناك .اهوشرت همسا: ذلك اكن اكدر | دعاس ةادسر

 ةملك امهنم عمسي نأ ديري ناكو «ابانربو لواش يلاولا اعدف . سلوب سويجرس

 نأ ديري ناك هنأل ساميلا همسا مجرتُي يذلا اموشرب رحاسلا اذه امهدداضف .هللا

 . ديس اي كرابو .نامبإالا نع يلاولا دصي

 ما ا ا يو

 رمأ يف ربخا نأ نع .ريصق ينامزو اًضيأ لوقأ اذامو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 نيذلا ءايبنألا يقابو «ليئومصو دواد يفو « حاتفنو نوشمش يفو قارابو نوعدج
 اوديحا و :ندتسالا ةاوفأ اودِسَو «ةيفاولا اوليقو هلا اولمعو. «.كلامملا ورهف ناعذلاب

 ,برحلا يف ايوقأ اوناكو . فعضلا يف اوٌوقتو «فيسلا َدَح نم اوجنو «رانلا ةّوق
 ةورخلا يقاومألا ةمايق عم ةيهذال وا ءاستلا ىلع اوديو. هءادعألا ركاسع اومرعو

 َءزهلا اولخد نورخآ .لضفأ ٌةمايق مهل نوكتل ةاجنلا اوبغري ملو تاباذعلاب اوتام

 توا اوم درر ور نوعا يت ريدا ياصا ركاب

 نيجاتحم ىّرعملاو نالمحلا دولج نوسبال مه ذإ ءاوحاس نورخآ . فيسلا ٌدحب اوتام

 . مهقحتسي ملاعلا نكي مل ٌسانأ . نيفّهلتمو نيقياضتمو

 . ضرألا قوقشو رياغملاو رافقلاو لابجلاو يراربلا يف نيهئاتلاك اوناكو
 رظنف قبس هللا نأل ءدعولا اولاني مل مهناميإب ةداهشلا مهل تناك نيذلا مهلك ٍءالؤهو

 اعيمج دوهشلا ٍءالؤه انل نيذلا اضيأ نحن كلذلو .اننود اولمكي الئل انتدعاسم يف

 عسنلو « نيح لك انل ةّدعملا اًضيأ ةيطخلاو لقث لك انع قلنلف « باحسلاك انب نوقدحما

 انناميإ سيئر وه يذلا عوسي ىلإ رظننلو ءانل عوضوملا داهجلا اذه وحن ربصلاب

 نع نم سلجو يزنخلا ناهأو «رورسلا نم هل ناك اًمع بيلصلا لمتحا ذإ ؛هلّمكمو
 تيس اي كل رابرو ملل لاير ني



 لوليا رهش /

 م1 ضو لوليأ رهش

 51١-514( صر هللا ةدلاو ارذعلا ميرم دلوم

 "95-5 ددع ,8 حاحصإ .دّيس اي كرابو ؛لاثمألا رفس نم ىلوأ ةءارق

 لبق يننّوكو .اهلك هلامعأ لبق هتقيلخ ٍءدب يف ينقلخ ٌبرلا :ةمكحلا تلاق

 , ججللا نوكت نأ لبق تدلو « ضرألا عنصي نأ لبق نمو «ءادتبالا ذنمو . نيملاعلا

 ا مكر لابجلا ل نأ لبق يب لبْح ٠ . عيبانيلا يف هايملا 0 نأ لبقو

 عيباني هديت "0 بَحَسلا ىروق نويحو عرمغلا هجو ىلع ةرئادلا نص نيحو

 تالا عنص 0 0 را ا ام 0 نيح , ججللا

 واس ءءانبالا اهيأ ا نآلاف . سانا ا اد ء هضرأ ا را

 ناسنإلل ىبوط .اوًعطت الو اومّكحتو بدألا اوعمسا .يقرط ظفحي نّمِل ىبوطلاف
 يج راخم 3 : اهدنكيرا ظفحيو ( يباوبا ىلع راك رسو سس لا

 ىلإ نوأطخي نيذلاو .برلا دنع نم ةروشملا جرخُيو .(ةايحلا) ةويحلا جراخم

 . ديس اي كرابو .توملا وبحم ّىضغبم عيمجو .مهسفن نوّرضي

 "/-5؟ 4 ددع . حاحصإ .دّيس اي كرابو ,كوراب ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 هل سيل .هانتقم عضوم عسوأو لوطأ امو «هلإلا برلا تبب مظعأ ام ليئارسإ اي

 كئلوأ .ٍءدبلا نم مهؤامسا نيذلا يا تدلو كانه . سايق هل سيلو «لاع ٌدح

 قيرط مهحنمب ملو «ِءالؤه هللا رتخي ملف .لاتقلا نيملاعو اًدج ءامظع اوناك نيذلا

 مل هنأل ركفلا مدع نم اودابو «مهفلاو ةمكحلا مهيف نكت مل هنأل اوكلهف .ةمكحلا

 ربع زاج نم وأ باحسلا نم اهردحاف اهذخاو ءامسلا ىلإ دعص نم . يأر مهل نكي

 نَّم الو ءاهقيرط فرعي نم سيل .راتخما بهذلاك اهدعصأو اهدجوف هرخآو رحبلا
 ايه يذلا كاذ .هتمكحب اهدجو دق .اهفرعي وه عيمجلاب ملاعلا نكل ءاهلُبّس ركتفي



 8 نايرق شير

 رونلا.لسري يذلا :«لجرألاعبرألا تاذ يشاوم اهألمو نيدبألا دبأ ىلإ ضرألا
 اهعضوم يف اهعاعش تطعأ بكاوكلا .عزفلاب ُهَّباجأو هل عمسف ُهاعد بهذيف
 سيلو هلإلا وه اذه .اهقلخ نّمل حرفلاب تءاضا .اذنأاه :تلاقف اهاعد . تحرفو

 ليئارسال هدبع بوقعيل اهاطعأو ةمكحلا قيرط لك دجو اذه .هريغ بسحي الو رخآ
 . دّيس اي كرابو .رشبلا عم دّدرتو رهظو ضرألا يف ىءارت اذه دعب نمو . هبيبح

 ”ة-كا/ ددع (؟ حاحصإ .دّيس اي كرابو .2لايناد ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 ال كلملا هنع لأسي يذلا ّرسلا نا :رصنتخب كلملا مادق :لاقو لايناد باجأف

 نكلو . كلملل هورهظي نا نوؤاقرلا الو ةرحسلا الو سوجملا الو ءامكحلا عيطتست
 مايألا يف نوكيس امب رصنتخب كلملا ربخأ يذلا رارسألا فشاك ءامسلا يف ٌهلا دجوي

 كديتع كللا ايبا ايتكناد اذه وه كنكقف ىلع كسا رتايقرو كيلكف .ةريحألا

 اب كملعأ رارسألا فشاكلاو .مايألا رخآ يف نوكيس امب كبلق ىلع كراكفأ

 عيمج نم رثكأ ةمكح يف دجوي هنوك نم ّرسلا اذه يل رهظي مل انأو .نوكيس
 اهيأ اي تنأف . كبلق يف هب تركتفا ام ملعتو . كلملل ريسفتلا فّرعُيل نكلو . ءايحألا

 هرظنم: 6 كمامأ :اًمقاو: اًدجج ةليمج .هرظنم ميظع لاثمتب اذإو: «ىرت تنك .كلملا

 «ساحن نم هاذخفو هئطب «ةّضف نم هاديو هردص «ّىقن بهذ نم هّسَأر ."فيخم

 عطق دق نأب تيأر مث فرخ نم ةمسقاو كيدتح نه ةمسق :هأمذق «ديدح نم هاقاس

 امهقحسو فزخو ديدح نم نيتللا هيمدق ىلع لاثمتلا برضو يديأ ريغب رجح
 رابغك اوراصو .بهذلاو ةضفلاو فزخلاو ساحنلاو ديدحلا اًعم قحسناو .اًدج

 برض يذلا رجحلاو .ناكم مهل دجوي ملو ةعينملا حيرلا مهترذو .فيصلا ردي
 .دّيس اي كرابو .اهّلك ضرألا هنم تألتماو ءاميظع ًالبج راص لاثمتلا

 ها -84 4 ددع 7 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 يراد , ةيّربلا يف تناك انئابآ ةداهش ةّبق اذوه اه . تاجا ايراكس اياكراب

 عم انؤابآ اهلخدأ يتلا هذه «هارأ يذلا هبشلاب اهعنصيل ىسوم عم ملكت يذلا كلذ



 كلبا ريش /؟ه

 , مهماّدق نم مهحرط نيذلا بوعشلا نم مهل اًناريم هللا اهحنم يتلا ضرألا ىلإ عوشي

 هلإل انكسم دجي نأ لأسو .هللا مامأ ًٌةمحر دجو يذلا دواد مايأ ىلإ ىتح تهتتناو

 :ئبنلا لاق امك يدايألا ةعتص يف "لحي مل ىلعلاو تيبلا هل ىنب ناميلس نا ريغ بوقعي

 .ّبرلا لاق يل نونبت تيب يأف .ّيمدق تحت ئطوم ضرألاو «ًّيسرك ءامسلا نإ
 باقرلا ةاسقلا اهيأ اي ؟اهلك هذه تعنَص يدي سيلأ .يتحار ناكم وه ناكم يأو

 لثم سدقلا حورلا نومواقم نيح لك يف متنأ .مهعمسو مهبلقب نينوتخملا ريغلاو
 نيذلا اولتق دق .هولتقي ملو .مك ؤابآ هدهطضي مل ءايبنألا نم نّمف .اًضيأ مكئابآ

 ةعيرشلا متلبق نيذلا متنأ هومتلتقو هومتملسأ يذلا ّرابلا ءيجم نع اوأبنأف اومّدقت

 .ديس اي كرابو .اهوظفحت ملو ةكئالملا ةيصوب

 ددع 25 حاحصإ .نييثنروقلا ىلا ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

0 

 ىتلا ةمحرلاب اهنيطباضلا ةمدخلا هذهب “لمن ال اذه نمف .ىتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 ركمن الو ثبخلاب ىعسن الو اهنم ىحتسي يتلا تايفخلا انلذر دق لب ءانيلع تنواص

 ناك نأو هللا ماَّدق سانلا رئامض عيمجل انسفنأ رهظن « نول عهللا ةملكب

 مهنأل مهلوقع ملاعلا اذه هلا ىمعأ دق نيذلا نيكلاهلا نع رتتسا امنإف «اًرتتسم انليجنإ

 رشبن ال اننإ .هللا ةروص وه يذلا حيسملا دجم ليجإ رون مهل رهظي الثل نينمؤم ريغ
 نأل . عرسي لجأ ن رم مك كيبع نحف انيس امل ا هيلا

 ل ل
 > 3 ا ا

 (5-51 14 ص) مّركملا بيلّصلا عافترا

 ١ 4-م ددع /١١. حاحصإ .دّيس اي كرابو .جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ل دحخخأ : 0 55 وم لاف . نيديفر 8 ليئارسإ براحيل قيلامع ءاجو
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 اصعو يقل سأر ىلع موقأ انأ اهو . قيلامع براحنف ءاّذغ جرخاو الار

 امأف .. قيلامع ةبراحم ىلإ قلطناو «ىسوم هل لاق امك عوشي عنصف .يديب هللا

 ىوقي هَدَي ىسوم عفر اذإ ناكف .ةمكألا سأر ىلإ اودعصف روحو نورهو ىسوم

 هوعضوف اًرجح اوذخاف « ىسوم ادي تبعتف .قيلامع ىوقي هيدي حارأ اذإو .ليئارسإ

 دحب هموقو ( قيلامع عوشي رسك و . سمشلا تبرغا ىتح ةقثلاب هادي تناكف . انه

 نون نب عوشي مادق هعضو رفسلا يف راكذتلا اذه بتكا :ىسومل برلا لاقف . فيسلا

 كيس ايدك رايز .ءءاميسلا تك نع قلاوع 34 ةديم دمنا ىنأآل

 ه5 جذع ج05 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ددعلا رفس نم ةيناث ةءارف

 . مودأ ضرأ ةطاحال فوس رحب قيرط يف روطلا روه نم ليئارسإ ونب لحترا مث

 اذا :نيلئاق ىسوم ىلعو هللا ىلع اومدمدو .قيرطلا يف بعشلا سفن تبركف

 نم انسفن تهرك دقو ءام الو ٌربخ سيل هنأل .ةيربلا يف تومنل رصم نم انتجرخا

 ٌموق تامو . بعشلا تغدلف مقارأ تاّيح بعشلا ىلع ْبرلا لسرأف .ريسيلا توقلا

 ُبرلا ىلع انمدمد ذإ انأطخأ دق :هل اولاقو ىسوم ىلإ بعشلا ءاجف . ليئارسإ نم ريثك

 ,بتهشلا عع نيموم ىلضف .انع هتناثملا لرعف ,«ةيرلا ماما "رصف ءاضيأ تابلظو

 ,ةّيح هتغدل نم لكف .ًّةيآ اهعضو ةيساحن مقرأ ةّيح كل عنصا ىسومل برلا لاقف

 غدلت تناك ىتمو هيأ اهعضوو ساحن نم ةّيح ىسوم عنصف .ايحّيف ءاهيلإ رظنيلف
 . ديس اي كرابو . شيعيف «ةيساحنلا ةّيحلا ىلإ رظني ناكف «ًالجر ةّيحلا

 ننال ةدع 8 حاحصإ :ديس اي كوابو .لايقزح ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 لك و «لامشلا وحن رظني يذلا يلاعلا بابلا قيرط نم نيتآٍلاجر ةتس تيأرو

 ىنوجنامسألا نم ًةقطنمو ءاّناتك اًسبال ”لجر مهطسو يفو «هئازج ءانإ هدي يف ٍدحاو

 عفترا ليئارسإ هلإ دجمو ( يساحنلا حبذملا بناج ىلع اوفقوو اوؤاجف . هيوقح ىلع

 قطنمتملاو ناتكلا سباللا لجرلا اعدو .تيبلا ةيواز ىلع مئاقلا بوراكلا نم



 لوليأ رهش /ا/

 ا ا
 رورشلاو ساندألا عيمج ىلع نيدّهنتملاو نيفّهلتملا لاجرلا تاهبج ىلع اًمسر مسراو
 ىأرو ةنيدملا طسو يف اوزوج «عمسأ انأو :هعم نيذلل لاق مث .اهطسو يف ةلوعفملا

 لافطألاو ىراذعلاو ناّبشلاو خويشلا اولتقاو اومحرت الو مكنيعأ قفشت الو اوبرضا

 اي كرابو .يسدقم نم اوئدتباو ةوبرقت ال مسرلا هيلع نم لكو .كالهلل ءاسنلاو
7 

 "115-4 ددع /١11, حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 اهيأ اي :لاق سوغاف سويرآ يف سلوب فقو املف .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 ذإ ينإ . لاوحألا عيمج يف نيطايشلا ةدابعب نيلضافتم مكارأ ينإ « نوينيثالا لاجرلا

 كاذف .ْبوجحم هللا نإ هيلع اًبوتكم اًحبذم تدجو « مك دباعم راو ةلئاج تنك

 , هيف ام لك و ملاعلا قلخ يذلا هللا نإ . مك رّشبأ هب انأف «ٌةوفرعت مل ذإ هنودبعت يذلا

 يديأب مّدِخُي الو . يدايألاب ةعونصملا لكايهلا يف لحي ال ضرألاو ءامسلا بر وهو
 لكل سفنلاو (ةايحلا) ةويحلا ىطعأ يذلا وه هنأل «ءيشل اًجاتحم وه سيلو « سانلا

 ضرألا هجو ىلع نينكاس اونوكيل . هلك سانلا ملاع قلخ ٍدحاو مد نمو «ٍناسنإ
 هللا نيبلاط اونوكيل سانلا نكسم دودح عضوو «هرمأب ةنمزألا زّيمو .اهّلك

 ءانم دحاو "لك نع اًديعب وه سيل هنأل ,هنودجي هقثالخ نمو .هنع نيصحافو

 مك دنع نيذلا ءامكحلا نم اًسانأ نأ امك نيدوجومو نيك ٌرحتمو ءايحأ هب نحن اننوكل

 وأ بهذلا نأب نظن نا انل قحي الف هللا نم انسنج اًسانأ انك نإف . هنم انسنج نا اولاق

 زاجأ دق هللا نإ . توهاللا هبشت هتفرعمو ناسنإلا ةعنصب ةشوقنملا ةرخصلا وأ ةّضفلا

 ناكم لك يف ناسنإ لك بوتي نأب مهعيمج سانلا رمأي نامزلا اذه يفو ةلالضلا نامز
 يذلا لجرلا يدي ىلع لدعلاب اهلك ضرألا نيدي نأ ديتع هب يذلا مويلا ماقأ هنوكل

 ماقلاب اديس ميلا لا ريل و ل تيل ان لا ياا ا ابل ولا

 اذه ىلع كنم عمسن فوس لوقي مهضعبو « ئزهتسي مهضعب ناك تاومألا نيب نم

 قدح ناك وب ءارتقا و ةوجبت ميم ةرلناو يد نم سلوي جرخ اذكفو رشا ايع
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 نورخاو سيراماد اهمسا ةدحاو ةارماو س وعغاف سويرا ةاضق نم سويسين ويد

 ١. حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ىلوالا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ؟ 1١-6 / ددع

 نحن انل امأو .ةلاهج نيكلاهلل بيلّصلا ةملك نإ . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 . ءامهفلا يأر مدعاو ءامكحلا ةمكح ديبا ىنا :بوتكم هنإ .هللا ةّوق ىهف ءايحالا

 اذه ةمكح ناها دق هللا نا سيلأ ؟رهدلا اذه صحاف نيأو بتاكلا نيأو ميكحلا نيأف

 ىيحي نا هللا بحأ «ةمكحلاب هللا ملاعلا فرعي مل هللا ةمكح يف هنأ لجأ نمو . ملاعلا
 ام «ةيكللا نوبلطي قيناتويلاو .تايآلا نرلاسي ةرريبلا نال "عع رثبلا ةلافخت قينمؤملا

 نم نيوعدملل امأو . مألل ةلاهجو دوهيلل ةرثع كلذو ابولصم حيسملاب رّشِبن انناف نحن

 نم مكحأ وه هللا ندل لهج وه ام نأل ,هتمكحو هللا ةوق حيسملاف نيينانويلاو دوهيلا



 لوط وع 5

 م رمز لوألا نيت نيش

 (5177 ص) (سوخاب) سس وككبو سيك رس

 ام ديهشل ةّيملا ةءارقلا بلطأ

 (507 ص) اطيلشب فورعملا سويماترأ
 ةنّيعملا ةءارقلا بلطأ

 (//-51/) يناثلا نيرشت رهش

 ال كا صور نيسيّدقلا عيمج

 ددع ,«549 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,خاريس نب عوشي ةمكح نم ىلوأ ةءارق

١9-١ 

 هركذو .بويطلا عاونأ ةرثكب ةطلتخما روخبلا ةرمجم لثم كلملا اّيسوي ركذ

 لطبو براجعتلا يف رتتسا هنوكل . را مفلا يف لسعلاك ولح
 م اذوهي ين كولم عيمج ٠ ماثآلا مايأ يف قحلا عنصو هلل هبلق ملسأو ةوبصلا لامعأ

 اوعفدو .ةرخآلا ىلإ ىتح سومانلا اوكرتو اودِسف طقف اّيسويو اًيقزحو دواد ادع
 عيمج اوبرخو سدقلا ةنيدم اولصأتسا .بيرغلا بعشلل مهتماركو نيرخآلل مهزع
 ىارو ةبكرملا نابا لايقزحو .همأ نطب نم اًيبن ناك يذلا ايمرإ مايأ ىف .اهقرط

 رشع ينثالا ماظع رهرتلف .ةّراب تناك اهعيمج هقرط نأ اًضيأ بوي نع لاقو. .ايؤرلا
 يذلا ليبابروز حدمن اذامب . صالخلاب مهدعواو ليئارسإ اوفشا مهنأل مهتحت نم ان

 حبذملا اماقأ امهظعوب نيذللا قادازوي نب عوشي كلذك و . ىنميلا ديلا يف متاخلاك وه

 ناك ام انل ماقأ ئذلا ايمحت رك >.ددريل' ةسئادلا ةماركلل كيمعلا ىاقلا لكيهلا اينبو

 ىلع دجو نم ليلق .قالغالاو باوبألا عنصو ءامدهنم ناك ام ىنبو ءابرخ
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 ٠ . 1 .٠  5عك .٠ .٠ . و َ

 ماسو تيش . مالسب هدسج عمج دقو . فسوي لثم مأ دلت ملو . خونحأ لثم ضرألا

 ديس اي كرابو. ..مدآ ةحذم ءالؤه "رك ىلعو . سابلا ندع ةماركلا اوبسكأ شونأو

 849-5 ددع ,7 حاحصإ .دّيس اي كرابو لوألا نييباكملا رفس نم ةيناث ةءارق

 نامزو ديدهتلاو رّبكتلا نآلا يوق دق هنإ . هينبل لاقف تومي نال اًيتاتم مايأ تبرقو

 مكسفن اوعفداو سومانلا ىلع اوراغ يدالوأ اي نآلاف . بضغلاو طخسلاو مازهنالا

 سيلا .ايدبأ امساو اميظع ادجم اولبقو . مهلايجأ يف ٌربلا اولمع نيذلا انئابا دهع نع

 هقيض تقو يف فسوي .ٌربلا كلذ هل بسحو براجتلا يف انيمأ دجو ميهاربإ نأ
 قاثيملا ذخأ اهراغ يتلا ةريغلاب انوبأ ساحنفو .رصم دّيس راصف رمألا ظفح

 امنيح بلاك . ليئارسإ ىلع ايضاق راص لوقلا لمكأ ذا عوشي .دبألا ىلإ تونهكلاو

 دبأ ىلإ كلملا يسرك ثرو ةمحرلاب دواد .ثاريملا ضرأ حيُم ةعامجلا يف دهش

 ذإ لياشيمو ايرزعو اينانح .امسلا ىلإ عفترا سومانلا ةريغب راغ نيح ايليإ .نيدبالا
 نا اوركفا اذكهف .دسألا مف نم اجن هتجاذسب لايناد . رانلا بيهل نم اوصلخ اونمآ

 لاوقأ نم اوفاخت ال .اوفعضي ملو اولذخي مل ليجو ليج لك يف هب اوجرت نيذلا لك
 هنوكل .دجوي ال اًدغو عفتري مويلا .اًدودو ًالبز ريصي هدجم نال .ميثألا لجرلا

 . دّيس اي كرابو . لطبي هركفو هبارت ىلإ عجري

 9-١7 ددع ال حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لوسرلا انحوي ايؤر نم ةثلاث ةءارق
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 ةمأ لك نم مهددع يصحي نا ٌدحا عيطتسي ال اريثك اعمج تيأر اذه دعب نمو

 اًضيب ًاللح نيسبال «فورخلا مامأو يسركلا مامأ افوقو «ناسلو طبسو يببعشو

 ىلع سلاجلا انهلإل صالخلا :نيلئاق ميظع توصب نوخرصي . مهيديأب لخنلا فعُسو
 كئلوا لوحو يسركلا لوح افوقو مهعيمج ةكئالملا كئلواو . فورخللو يسركلا
 هلل اودجسو يسركلا ماّدق مههوجو ىلع اورخو .ةعبرالا تاناويحلاو خويشلا
 ىلإ انهلإل ةّزعلاو ةوقلاو ةماركلاو ركشلاو ةمكحلاو حيبستلاو ةكربلا . نيما :نيلئاق

 لاحلا هذه نوسباللا ءالؤه :يل لاقو خويشلا نم دحاو باجأ مث . نيمآ نيدبآلا دبأ



 يناثلا نيرشت رهش ها

 نيذلا مه ءالؤه :يل لاقف .ديس اي ملعت تنا هل تلقف .اوتا نيأ نمو مه نم ضيبلا

 مه اذه لجأ نمف . فورخلا مدب اهوضيبو مهباوثأ اولسغ دقو . ةميظع ٍةقيض نم اوتا

 مهيلع لحي يسركلا ىلع سلاجلاو .ًاليلو اًراهن هلكيه يف هنومدخي هللا يسرك ماّدق

 يذلا فورخلا نال رح لك الو سمشلا مهيلع عقت الو . دعب اوشطعيو اوعوجي الغل

 لك هللا حسمبو .(ةايحلا) ةويحلا ٍءام عيباني ىلإ مهيدهيو مهاعري يسركلا طسو يف

 ةعبسلا تيأرو .ةعاس فصن وحن امسلا يف توكس راص عباسلا متخلا حتف املو

 فقوو رخآ ٌكالم ءاج مث .قاوبأ ةعبس مهل يطعأ دقو .هللا ماَّدق نيفقاولا ةكئالملا

 تاولص نم يطعي اميكل ريثك روخب هل يطعاف . بهذ نم ةرمجم هعمو حبذملا ىلع

 روخب ناخد دعصف .يسركلا ماّدق يذلا بهذلا حبذم قوف نيسيّدقلا عيمج

 . ديس اي كرابو .هللا ماذق كالملا دي نم نيسيدقلا تاولص

 ١-١6 ددع ١, حاحصإ .لوسرلا بوقعي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 ينثالا ىلإ حيسملا عوسي انّبرو هللا دبع بوقعي نم .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 ام اذإ يتوخإ اي رورس لك مكل نكيلف . مالسلا بوعشلا يف ةرودبملا ةليبق رشع
 ككل ناعالا ناعما نا نوملعتل مكنإ .ةفلتخماو ةريثكلا براجتلا يف متلخد

 ؛ءيش يف نيصقان ريغو نيمّمتمو نيلماك اونوكت يكل هات لمع ربصلا نكيلو .ربصلا
 الو طاسبناب عيمجلا حنمي يذلا هللا لأسيلف ةمكحلا نم اصقان مكدحأ ناك ْنإو
 رحبلا جاومأ هبشي ككشي يذلا نال . ككشي الو نامياب لأسيلو .هل ىطعُيف دسحب
 عيمجب برطضملاو هريمضب ككشملا ناسنإلا كاذ نظي الف . حايرلا نم برطضت يتلا

 . هعاضتاب ينغلاو «هعافتراب عضاوتملا خألا اذا رختفيلف .برلا نم ائيش لاني هنأ هقرط

 بشعلا سّبيتو ءاهترارحب قرشت سمشلا نال .زوجي اذكه بشعلا رهزك هنال

 لجرلل ىبوط .هتافرصتب اضيأ ينغلا لبذي اذكه .هرظنم بسح دابيو هرهز طقسيف
 دعو يذلا (ةايحلا) ةويحلا ليلكإ ذخأي نحتما ام اذا ىتح .براجتلا لمتحي يذلا

 نحَنمُي ال هللا نال «ينبّج هللا نأ بّرجت اذا ٌّدحأ لقي الف .هنوّبحي نيذلل هب هللا
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 بذجنيو يهتشي مث . هتوهش نم بّرجتي ناسنإلا نكل .اًدحأ بّرجي الو تائيّسلاب

 كيس اينك وانو . توملا تدلو ةئيطخلا تلمك اذإو . ةئيطخلا دلتو لبحت ةوهشلا هذهو

 .؟ حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ىلوالا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ددع ١-4

 ميظعلا مالكلاب مكتا ملف يتوخإ اي مكتيتأ نيح انأو . يتوخإ اي ءدّّيس اي كراب

 ريغ ائيش فرعا ينأ مكنيب يسفن ىلع ضقأ ملو .هللا رسب مكترشب ةمكحلاب الو

 ةدعرو ريثك فوخب مك دنع تنك اناو . ابولصم اًضيأ هب يتفرعمو ( حيسملا عوسي

 الئل ةوقلاو حورلا ناهربب نكلو .ةمكحلا مالك عانقاب نكي مل يريشبتو يمالكو

 سيلو .ءالمكلا يف ةمكحلاب قطنن امنإو .هللا ةوقب لب « سانلا ةمكحب مكنامبإ نوكي

 ٌرسلاب قطنن اننكلو .نولوزي نيذلا ملاعلا اذه نيطالس ةمكحب الو ايندلا هذه ةمكحب

 اهفرعي مل يتلا كلت .انديجمتل نيملاعلا لبق اهزرفف هللا مّدقت يتلا ةّيفخلا هللا ةمكحب

 وه امك هنكلو .دجملا بر اوبلص امل اهوفرع مهنا ولو .ايندلا هذه نيطالس نم ٌدحأ

 نيذلل هللا هّدعا ام رشب بلق ىلع رطخي ملو نذا عمست ملو نبع هرت مل هنإ :بوتكم

 1/٠-٠/7( ص) نينمؤملا ىتوملا راكذت

 ؟ ب5 خرلع .ه© حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نيوكتلا رفس نم ىلوا ةءارق

 . تيش همسا اعدو هلاثمو هتروص ىلع ادلو دلوو , ةليفن نيثالثو ةثام مدا شساعف

 دلوو نينس سمخو ةئام تيش شاعف .تامو ةنس نيثالثو ةئامعست مدا (ةايح) ةويح

 شونا شاعف .تامو ةنس ةرشع يتنثاو ةئامعست تيش مايأ لك تناكف .تانبو

 ةرشع سمخو ةئام نامث نانيق دلو نا دعب نم شونا شاعو . نانيق دلو و ةنس نيعست

 ينس لاس و ةقاربعمت قون مقايحتا) ةزويحع مايأ "اك :تناكف . تانبو نينب دلوو . ةئس



 ليثالهم دلو نا دعب نم نانيق شاعو . ليئالهم دلوو ةنس نيعبس نانيق شاعف .تامو

 نيس رشه و ةةاسعبمت نادبق .ءايأ "5 تناكف“ . ثناديو ندردلوو. .ةبس نيعيرا و ةئاحلامت

 دلو نا دعب ليئالهم شاعو .دري دلوو ةنس نيتسو سمخ ليئالهم شاعف .تامو
 ةئام نامث ليئالهم مايأ لك تناكف .تانبو نينب دلوو .ةنس نيثالثو ةئاغنامث دري

 . ىلويجلا كلوب ةنيب نيمو ,نيفلاو ةقام_ درر. قاض. كامو ةدس نعمتو سعر

 تناكف . تانبو نينب دلوو .ةنس ةئامامت خونخأ (دلو) دلوا نا دعب نم دري شاعو

 ةنس نيتسو سمخ خونخأ شاعف .تامو ةنس نيتسو نيتنثاو ةئامعست درُي مايأ لك

 نينب دلوو ةنس ةئام ثالث حلشوتم دلو نا دعب نم هللا خونخأ ىضرأو . حلّشّوتِم دلوو

 هللا خونخأ ىضرأو ةنس نيتسو سمخو ةئام ثالث خونخأ مايأ لك تناكف .تانيف

 . كمال دلوو ةنس نينامثو عبسو ةئام حلشوتم شاعف .هذخأ هللا نال دجوي ملو

 نينب دلوو ةنس نينامثو نيتنثاو ةئامعبس كمال (دلو) دلوا نأ دعب نم حلشوتم شاعو

 . دّيس اي كرابو . تامو ةنس نيتسو عستو ةئامعست حلشوتم مايأ لك تناكف . تانبو

 ١-١5 ددع ١4., حاحصإ .دّيس اي كرابو , قيّدصلا بويأ رفس نم ةيناث ةءارق

 « جرخي شيشحلا لثم فواخم لمتحمو مايأ ليلقو ةأرما دولوم ناسنإلا وه اذكهف
 0 ياو ءاّضيأ اذه ىلعو .ىقبي الو ,برهيو سبييو لبْذُي ”لظلاكو
 ! .طقف دحاو الإ ٠ سلدلا نم رهاطلا جرخي يذلا (وه نم) ونم . نلعب ءاضنلا ف

 9 را الا نجر حمو اياب يالا

 ءاملا ةحئار نمف «بارتلا يف هتابن تامو ضرألا يف هلصأ خاش نإو .تومت ال هناصغأو

 . كج وي الو ناسنإلا دابيو , ىلبيو توميف لجرلا اما . بوصتملاك اقرو عنصيو عرفي

 ىلبت ىتح موقي ال عجضملا لجرلاو «سبييو «برخي رهنلاو ءرحبلا نم هايملا دفنت
 ع ةيواهلا ىف قعأ كنأ عنص نم . ل وهبتني و مهم ون نم نوظفعسي ةتسب هل فاعلا

 ع لجرلا تام نإ هلعل ينترك ذو ءاًقاثيم يل تلعجو . كبضغ زوجي ىتح ينترتسو

 ىلعو « كتبجأ ( ىنتتوعد نإ .هتخوخيش ى 0 ىتح رظنني. هتبب ؤبش مايأ عب ءيمج و ؛ ايحي

 . كرابو . ياياطخ ىلع ظفحت الو «نآلا ي رتاوطخ دعت ال نأ لجأ نم ركتفأ كيدي ل
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 47 ددع ”2١7 حاحصإ .دّيس اي كرابو , يناثلا نييباكملا رفس نم ةنلاث ةءارق

 5 ناين

 تقلا ارطلقي نأ علك بيعشلا نس لطب ناكذ ياما ذرهيانأد

 . ءالؤهل ضرع ام مكنيعأب متيأر دق اه :مهل لوقي ناكو .اياطخلا نم اوصرتحيو

 ىلإ اهلسرأو ءةّضف فآلا ةثالث عمجو .ٌةّضف اوطعي نأ بعشلا لك ىلع ضّرفو

 ةمايقلا ءاجر لجأ نم ًالدعو ارب عنصو .ىتوملا لجأ نم اًنابرق مدقتت يكل ميلشروأ
 رمألا اذه ناكل «تاومألا ةمايق اًيّجرتمو اًرظتنم نكي مل ول هنأل .تاومألا نيب نم

 ناك هنوكل نكلو .اًنابرق بّرقو ىتوملا نع ّدحأ ىلص اذإ «هيف ةدئاف الو ءالطاب

 رمألا اذه لجأ نمف .ةسادقلاب نودقري نيذلل ةديتعلا ةحارلاو ءاجرلاو رجألا رظتني

 وه حلاصو ُسّدقم ءيشف .مهاياطخ نم اودقر نيذلا كلوا ّلحني اميكل لسرأ
 يس ا ترو . اياطخلا نم اولحنيل ىتوملا نع يلصن نأب رخفلا

 5-48 ددع 2,4 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ةّينغ «ءاتيباط اهمسا ةذيملت ةنيدملا افاي يف ناكو .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 مايألا كلت يف تضرم اهنإو .اهعنصت تناك يتلا تاقدصلابو ةحلاصلا لامعألاب

 يتلا ةنيدملا دل يف ناعمس نا ذيمالتلا عمسف .ِةيَلع يف اهوعضوو اهولسغف . تتامو

 . مهيلإ مودقلاب لساكتي ال نأب هنم ابلطي يكل نيلجر هيلإ اولسرأف .افاي بناج ىلع
 عيمج هلوح عمتجاف . ةيلعلا ىلإ هودعصأ «ًءاج املف .امهعم اًقلطنم ناعمس ماقف

 يهو اتيباط اهنهيطعت تناك يتلا بايثلاو ةصمقأللا هئيري نك و «تايكاب لمارألا

 رن كشنلا مكاو ىلضو هيتتكر ىلع اجو :«اجراخ مهعيمجب رخل ناغمسادأ ..ةّبح

 :«ةتسلج :ناهيم تاور ,اهينيع تحتفف يه امأ .يموق اتيباط اي :لاقو ةثجلا

 لعدم ان اهو كلو .«لمارألاو .يسيدقلا اعدو. «اهناقأو هدي اهاطغأن

 ةليلقب تسيل اًمايأ افاي يف ماقأف وه امأ .انّيرب اونمأ نوريثكو ءاهلك ةنيدملا يف ةيآلا

 .دّيس اي كرابو . غاّبدلا ناعمس تيب يف ًالزان
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 ©١. حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 هام/هةه٠ ددع

 هنأ « رسب مك ربخم انأ اهو .داسفلا مدع داسفلا ثري الو ءءامسلا توكلم ثري نأ

 + خلا قوبلا قير. ني نيف ةفاطك ةعرسب اعيضغ رظن نكلف ءايلك كفر

 «دسفي ال ام سبلي نأ دسافلا اذه ديتع هنأل رّيغتن نحنو داسف ريغب نوموقي ىتوملاو

 تنالا اذهب « دعس آل ام كساقلا اذه سيلاذإو كرولا مدع سبلي نأ كاملا ادعو

 كتك وش نيأف . ةبلغلاب توملا علثبا دق هنأ :ةبوتكملا ةملكلا ٍدئنيح متتسف «تومي ال ام

 . ديس اي كرابو . حيسملا عوسي انبرب ةبلغلا اناطعا يذلا هلل اذِإ (ةثملاف) ةنملف

 (7/ه-ا/" صو ةكئالملا ميعز لياخيم

 ١١-١8 ددع .ه حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نون نب عوشي رفس نم لوأ ةءارق

 رهشلا نم رشع عبارلا مويلا يف احصف اوعنصو «لاجلجلا يف ليئارسإ ونب لزنو
 ضرألا تالغ نم حصفلا دعب اولكأو .(احيرأ) احيريا ةعقب يف ءاسملا دنع لوألا

 تاللغ نم اولكأ امنيح مويلا دعب نم نملا عفتراو . مويلا كلذ يف اًيوشم ًالبنسو اًريطف

 كلت ناعنك ضرأ تالغ نم اولكأو .ليئارسإ ينبل اًضيأ نملا نكي ملو . ضرألا
 ٌدرجم هفيس ُهمامأ امئاق الجر ىارف «هينيع عفر احيرأ ةعقب يف عوشي ناك ذإو . ةنسلا

 انأ :هل لاقف ؟انئادعأ نم مأ ءانم تنأأ :هل لاقو هيلإ عوشي ىضمف .هديب هكسامو

 ءىش يأ :ًالئاق دجسو ههجو ىلع عوشي ٌرخف ..نآلا تيتأ دقو . برلا تاوق ميظع

 نأل كيمدق نع كيمخ علخا :عوشي ٌبرلا تاوق ميظع لاقف . هّدبع يالوم هب ملكي

 . ديس اي كرابو . كلذك عوشي عنصف .ْسّدقم هيف تنأ مئاقلا ناكملا

 أ" ١1-4 ددع .5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ةاضقلا رفس نم ةيناث ةءارق

 هل لاقف .ةّوَقلا رابج اي كعم ّبرلا :هل لاقو نوعدجل برلا كالم رهظف
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 رومألا هذه انل تّضَرَع اذامل انعم برلا ناك نإف « يديس اي كنم بلطأ ينإ :نوعدج

 نم انجرخأ ْبرلا نإ :انل اولاقو انؤابا اهنع انثّدح يتلا اهعيمج هبئاجع يه نيأو ؟اهلك

 قلطنا :هل لاقو هيلإ برلا لبقأف . نيينايدملا ديب انملسأو ُبرلا انكرت دق نآلاو .رصم

 هل لاقف . كتلسرأ دق اه . نيينايدملا دي نم ليئارسإ صّلخت تنأ كنوكل هذه كتّوقب

 ةريشع يف ةريسي يتايبق اهو ؟ليئارسإ صلخأ اذامب «ديس اي كنم بلطأ ينإ :نوعدج
 .لجرك نيينايدملا لتاقتو كعم نوكأ انأ :برلا هل لاقف . ىبأ تيب رغصأ انأو ءاّسنم

 ملعأل ٌةمالع يل عنصاف « كينيعب ةمحر تدجو تنك نإ :نوعدج لاق مث .دحاو

 ايدج عنصو نوعدج لخدف .عجرت ىتح ٌسلاجل ينإ :هل لاقف . كماّدق اهعضاو
 عيمجلا ذخاو . ردِق يف ةقرملا بصو قبط يف محللا عضوو «ريطف قيقد عاصب ىتاو

 زبخلاو محللا ذخ :نوعدجل برلا كالم لاقف .هل مهمّدقو ةطولبلا تحتل جراخ ىلإ

 سأر برلا دمف . كلذك عنصف .اهيلع ةقرمللا بصو «ةرخصلا ىلع امهعضو ريطفلا

 تلكأو ةرخصلا نم ران تدعصف . ريطفلا زبخلاو محللا ىلإ اهاندأو «هديب يتلا اصعلا

 . برلا كالم وه هنأ نوعدج ىأرو .هنع ْبرلا كالم دعتباو .ريطفلا زبخلاو محللا

 « كل مالسلا :برلا هل لاقف .اًنايع برلا كالم تيأر ينإ :هلإلا برلا اهيأ اي :لاقف

 ددسن اج كاي ,يرأل اسيلع نوعدوب كانه ىو بقنا ترحل نحال

 ؟14-1 قةذع عأ و حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لايناد ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 لايناد اي مق :يل لاقو يدي ةحار ىلعو ّيتبكر ىلع ينتماقأو ينتسمل دي اذاو

 تلسرأ ينوكل «يدهع ىلع مقو .هب كملكأ يذلا مالكلا مهفاو يهشلا لجرلا

 اي فخت ال :يل لاقف .اًدعترم تمق «مالكلا اذهب يعم ملكتي ناك ذإو .كيلإ نآلا

 ,كهلإ ماّدق موقتل «ةفرعملل كبلق تيطعأ هيف يذلا لوألا مويلا نم هنأل «لايناد

 نيرشعو دحأو ينمواق سراف ةكلمم سيئر امأف . كمالكب تيتأ انأو «كمالك عمس

 لباقم «كانه انأ تيقبو .ىتنوعمل ًءاج نييلوألا امظعلا نم دحاولا ليئاخيم اهو .اًموي

 اًضيأ ايؤرلا نأل ,مايألا رخآ يف كبعشل ضرعي ام كيرأل ثيتأ-لقو . سراف سيئر



 يناثلا نيرشت رهش هد

 « ضرألا يف يهجو تعضو «تاملكلا هذهب يعم ملكتي ناك ذإو . مايألا ىهتنم ىلإ

 تلقو تملكتف . . يمف حتفو يتفش نم اند ناسنإ هبش اذإو .(تكسو) تتكسو

 فيكف .فوقولا عطتسا ملو ايؤرلا يف يلع يلخاد بلقنا دق يديس اي :يمامأ فقاولل

 ؟ةمسن يف قبي ملو ةوق يف سيل هنأل ءاذه يدّيس عم ملكتي نأ اذه يديس دبع عيطتسي

 لجرلا اهيأ اي فخت ال :يل لاقو يناّوقو ناسنإ رظنمك ينم اندو اضيأ داعف

 يدّيس ملكتيل :تلقو تيّوقت «ينملكي ناك ذإو .ٌرتعاو ٌوقت « كل مالسلا . يهشلا

 سيئر براحال عجرأ نآلاو ؟كيلإ تيتأ اذامل تنأ ملعتأ :يل لاقف . تيّوقت ينوكل

 بانك يف رطسف ..وهام كيرأ يشكل ..تآ نييئانويلا سيئر اذإو تحيرخق ...سزاف
 .ديس اي كرابو . مكسيئر ليئاخيم ىوس هذه عيمج يف يننيعي نم سيلو .قحلا

 ١-5 ددع .4 حاحصإ .ىلوألا لوسرلا انحوي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 نير اونوك لب ٠ تل وا يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 3 لا نمي اب ةاحدق حبسا وس أب فرعت حولك هللا حور

 أنفأ“ هم : ىنأي دع رس يااا « لاجّدلا حيسم

 0 كوكل ع مهومتبلغ لقو افا ةييعاو ا

 عمسي ملاعلاو «ملاعلا نم نوملكتي اذه لجأ نمو «ملاعلا نم مه ءالؤه . ملاعلا
 هللا نم وه سيل يذلاو ءانل عمسي هللا فرعي يذلاو هللا نم اننإف نحن امأ . مهل

 : كعك نا ةلالضلا حور نم قحلا ح حور مهفن اذهبف . انل عمسي ال
| 

 ددع 2١ حاحصإ .نييناربعلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 عدل ا ع و علا"

 ينيمي نع نم سلجإ طق هللا لاق ةكئالملا نم نمِلو .يتوخإ اي «ديس اي كراب
 ةمدخلاب نولس رُي ةمدخلل احاورا مهلك سيلا ؟كيمدق تحن ائطوم كءادعا عضأ يت

 ؟(ةايحلا) ةويحلا اوثري نأ نيديتعلا لجأ نم
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 تناك نإو . طقسن الثل انعمس امب رثكأ نيصرتحم نوكن نأ نوّقحم نحن كلذلو

 اهادعتو اهعمس (نم لك و) نملك و تتبث ةكئالملا يدي ىلع اهب قطن يتلا ةملكلا
 نأ تأدتبأ يتلا انتايح يه يتلا رومألاب اننواهت نإ نحن برهن فيكف . لدعلاب ىزاجت

 تايآلاب مهل هللا دهشي ذإ .هنم اهوعمس نيذلا نم انيف تققحتو انبر نم اهب قطني

 . كرابو . هتئيشمك اهولان يتلا سدقلا حورلا ماسقأبو ةفلتخلا ىّوقلاو بئاجعلاو

 (1-9756ط/8 ص) ديهشلا سونامور
 ام ديهشل ةنّيعملا ةءارقلا بلطأ

 ١/5-/7( ص) لكيهلل ارذعلا ةمدقت

 57-8 ددع ٠”. حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ددعلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ينرمأ يذلا مالكلا وه اذه :مهل لاقو ليئارسإ ينب طابسأ سوؤر ىسوم ملكو
  هسفن ىلع اًطابر طبرو « مسقب هتاذ مزلأو « برلل اًرذن رذن اذإ لجرلا نإ . ّبرلا هب

 ,ّبرلل اًرذن ةأرملا ترذن نإو .همف نم جرخ ام لك ممتي لب «هتملك لطبي الف

 طابرلاو رذنلا اهوبأ عمسو ءاهئابص مايأ اهيبأ تيب يف اهسفن ىلع اًطابر تطبرو

 نإو .اهسفن ىلع هتطبر يذلا طابرلاو رذنلا تبثيف « تكسو اهسفن ىلع هتطبر يذلا
 تبثي الف « عمس يذلا مويلا يف اهسفن ىلع هتطبر يذلا طابرلاو رذنلا اهوبأ لطبأ

 اهرذنو لعب تاذ تراص نإو .كلذ لطبأ اهيبأ نوكل ءاهل رفغي برلاو ءاهيلع

 يف تكسو اهلعب عمسو ءاهسفن ىلع تطبر امو ءاهيتفش نم جرخ ام وأ ءاهيلع
 اهلعب لطبأ نإف .اهسفن ىلع هتطبر يذلا طابرلاو رذنلا تبثيف « عمس يذلا مويلا

 ىلع تطبر امو «اهيتفش نم جرخ امو ترذن ام لطبيف « عمس يذلا مويلا يف رذنلا

 .ديس اي كرابو .اهل رفغي برلاو ءاهسفن

 أ78-ب19١1 ددع ١, حاحصإ .دّيس اي كرابو ؛لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 همكبا تعدرو اننا تدلو وت :ةلبح تقولل ناكو .ةتح برلاركذف



:3 
 يناثلا يرش رش

 حئابذ برلل رّهطيل هتيب ّلكو اناقله لجرلا دعصو .تبرلا نم هتلأس اهنأل «ليئوماص

 مامأ ىرُيل هب يتآو . يبصلا مطفي ىتح :اهلعبل تلاق اهنأل ةّنح دعصت ملو .هرذن مايأ
 . كينيعب نسحُي امك يعنصإ :اهلعب اناقله اهل لاقف .دبألا ىلإ كانه سلجيو ّبرلا

 ىتح اهنبا عّضرت ةأرملا تثكمف .كمالك تّبتي برلا لعل هيمطفت ىتح يسلجإ

 نم انو و.« مينا نم نيكو ه7 ةليبع تالعأو ايعب تدعم هيل ادن يتمل

 لجعلا اوحبذف . ًالفط يبصلا ناكو .وليش يف برلا تيب ىلإ هب تءاجو ءرمخلا
 ا كاسفت احنا يدلنا كنس .بلاظأ :: لال هلع تيلاقك ..ىلاغ ىلإ ىصلاب ا

 اذه لجأ نم «برلا مان تاس ىلع ادهاينات كبك ىلا رنا كح حالا م

 دق اًضيأ انأو .هنم اهتلأس يتلا يتلأسم ّبرلا (ينبهوو) ينبهواو تيآصف .يبصلا
 00 نسا كرار قع دا يرسم

 1-5١ ددع ,8 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لاثمألا رفس نم ةثلاث ةءارق

 يمف لاوقأ لك .يمادق ةسجن ةبذاكلا هافشلاو اًقدص ّدذهي يقلح :ةمكحلا تلاق

 يذلل ةموقتمو ءاهمهفي يذلل ةرهاط اهعيمج .جوعم الو بعص اهيف سيلو .لدع
 «صلاخلا بهذلا نم لضفأ ةفرعم مكل اوراتخا . ةّضف ال ابدأ اوذخ .اهفرعي نأ ديري

 انأ . ءيش اهلداعُي الو «ةميركلا ةراجحلاو «زيربالا بهذلا نم ٌريخ ٌةدّيج ةمكحلا نآل

 رشلا تقمت ٌبرلا ةيشخ .مهفلاو ةفرعملا تينتقا دقو «ةقاذحلا تدجوأ ةمكحلا

 يلو «ملعلاو ةفرعملا يل .ةضغبا يوتلملا مفلاو .ةريرشلا قيرطلاو ءايربكلاو ميظعتلاو
 يلجأ نم .لدعلا نوردتقملا حضوتو كولملا كلمت يلجأ نم .توربجلاو مهفلا وه
 نيذلاو «يننوّبحي نيذلا ّبحأ انأ . لدعلا ماكح عيمجو ءامظعللو « نوطلستملا طلستت
 لضفأ يرامثأ .لدعلاو ميدقلل ءانتقالاو ةماركلاو ىنغلا يدنع . يننودجي « يننوبلطي

 يفو 2« كلسأ لدعلا قرط يف انأ . ةراتخملا ةّضفلا نم ٌريخ يتالغو ءزيربالا بهذلا نم

 .دّيس اي كرابو . مهزونك المأو ءءاجرلا يَّبحم ثّروأ اميكل « مكحلا لبس طسو

 أ١٠-؟ ددع ." حاحصإ .ىلوألا لوسرلا انحوي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 . ريصن نا نوديتع اذام انل رهظي ملو هللا ءانبأ نآلا نحن . ىئابحأ اي ءدّيس اي كراب



 ١٠١ نايرق شير

 رهطيلف ءاجرلا اذه هيف هل نَم لكف .هيلع وه امك هارنو ههبش ريصن رهظ اذإ ملعن اننإ
 . مثالا يه ةئيطخلا نأل .مثإلا لعفي «ةيطخلا لعفي نم نإ . رهاط وه هنأ امك هسفن

 ؛ هيف تبثي نم لكو «ةئيطخ هيف نكي مل ءاناياطخ لمحيل رهظ يذلا نأ متملع دقو
 لعفي نَم .دحأ مكلضي ال ءانبألا اهيأ .هفرعي ملو ُهَرَي مل أطخي نم لكو .أطخي ال
 نأل «ناطيشلا نم وهف «ةئيطخلا لعفي نم .ّراب حيسملا نأ امك «ءّراب وهف ءّربلا
 . ناطيشلا لامعأ لطبيل هللا نبا رهظ اذه لجأ نمو .عطاخ وه مبدقلا ذنم ناطيشلا

 .أطخي (نأ) عيطتسي الو هيف تباث هعرز نأل « ةئيطخلا فرعي ال هللا نم دلو نّم ّلكف

 . ديس اي كرابو .ناطيشلا ءانبأ نم هللا ءانبأ نّيبتت اذهبف .هللا نم اًدولوم هنوكل

 1-1 ددع ؛/ حاحصإ .نييناربعلا ىلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 اح ا را الا

 210 ياس هييش دوا . هتايح

 يوال ينب نم اًرابحأ نوريصي اوناك نيذلاو روخبلاو روشعلا هل ىذدأ ءابآلا سيئر
 ذإ «مهتوخإ مه نيذلا بعشلا نمروشعلا اوذخأي نأ ةّنّسلا نم ةضيرف مهل تناك

 هنإف « مهلئابق يف بتكي مل يذلا اذه امأف . ميهربا بلص نم اًضيأ مه مهَجّرْخم ناك

 لبقي صقانلا نإ ةعزانم الب امأ . دعولا لان يذلا كلذ كرابو ميهربإ نم روشعلا ذخأ

 اهذخأيف كانه امأ .نوتومب ٌموق روشعلا ذخأي امنإ انههو .هنم لضفأ وه نّمم ةكربلا

 ذخأي ناك .ئذلا كاذ يوال نإ :لئاق لوقك و .“يح هنأب باتكلا هل دهش يذلا

 هاّقلت امل هيبأ ميهربإ بلص يف هدعب ناك ذإ «روشعلا ىّدا دق ميهربإ ةطساوبف روشعلا

 (7 ص) عطقملا بوقعي
 . ام ديهشل ةنّيعملا ةءارقلا بلطأ



 لّوألا نيوناك رهش ٠١١

 1١8-494( صو لوألا نوناك رهش

 (7/ صر يبئاجعلا اريم فقسأ سوالوقين
 .ام فقسأل ةنّيعلا ةءارقلا بلطأ

 ١/9-8١( ص) ةيلصأ ةئيطخ ريغب ارذعلا ميرمب لبحلا

 74-40 ددع 2.5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ةاضقلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 لسرأو هءارو ليعارزيا خرصو قوبلا يف خفنف «نوعدج ىلع ّبّرلا حور لزنو

 ىلإ و نيشأ 8 اًضيأ هلّسر لسرأو . هءارو اضيأ مه اوخرصو اسنم لئابق لك يف هلسر

 صلخت تنك نإ :برلل نوعدج لاق مث .مهئاقل ىلإ جرخو .يلاتفنو نولباز
 ىدنلا راص نإف .رديبلا يف فوص ةّرج عضأ انأ اهف « تلق امك يدي ىلع ليئارسإ

 يدي ىلع ليئارسإ صلخت كنأ ملعأف ءاهلك ضرألا ىلع سييلاو اهدحو ةّرجلا ىلع
 ءرم اهنم ىدنلا رطقف ءةّجلا رصعف ءدفلا نم ركيو .كلذك ناكف .تاق امك
 ىلإ طقف ةّرملا هذه ملكتأف يلع كبضغ دتشي ال :هلل نوعدج لاق مث .لطسلا

 ضرألا ىلع ىدنلاو « طقف ةّرجلا ىلع سبيلا نوكيو «ةّرجلاب اًضيأ ةّرملا هذه بّرجا
 ىلع ىدنلاو .اطقف ةّرجلا ىلع سبيلا ناك و ةليللا كلت اذكه هللا عنصف . اهلك

 امي ردا ليك مولا

 با4٠١-6 ددع ©١8, حاحصإ .دّيس اي كرابو .ريتسإ رفس نم ةيناث ةءارق

 ذإو .اهدجم سوبل تسبلو اهنزح بايث ريتسإ تك رت ثلاثلا مويلا ناك املف

 نيتيراج تذخأ . صلخلا هللا لكلا رّبدم تعدتساو «يكولملا سابللاب تنّيزت
 ةيراجلاو .اهمٌُعنتل فوقولا عيطتست نكت مل اهنأك ةدحاولا ىلع دنتست تناكو

 رمحأ اههجو ناكف يه امأو .اهلايذأ ةعفار اهعبتتو اهتديس يهالت تناك ىرخألا
 باوبألا تلخدف .ديدش فوخو نزح اهبلق يف ناك ولو .رظنلا ةليمج ترهظو



 الل ٠ 0 نايرق شير

 سابلاب هككلم يسرك ىلع اًسلاج ناك ثيح كلملا لباقم تفقو مث .اًبابف اًباب اهلك

 هردص بضغ رهظأو هفرط عفرف .فيخم هرظنمو «رهاوجلاو بهذلاب اًئيزم « كلملا

 . اهسأرب ةيراجلا ىلع تكتاو تّرفصاو اههجو ىلع ةكلملا تّرخف . هينيع لاعتشاب

 ىتح هيعارذب اهدنسو يسركلا نم اًبئاه عرسأف ,ةميلح كلملا حور هللا لعجف

 . يفاخت ال كوخأ انأ ىنإ « ريتسإ اي كل ام :مالكلا اذهب اهيزعي ناكو .اهتاذل تعجر

 ىلع هلعجو بهذ نم يذلا بيضقلا ذخأف . ةتكاس دعب تناكف ىه امأو . ناجل وصلا

 .ديس اي كرابو .اهلبقو اهقنع

 رادع "سا © ذدعغ 27 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ةمكحلا رفس نم ةثلاث ةءارق

1 

 هلل دجمب ةتباثو هللا ةّوق جهو يه .اهتواقن لجأ نم لكلا ةطباض ةمكحلا نإ

 ةمكحلا نإ . ٌسّندم ٌءىش اهيف طقسي نل اذه لجأ نمف كفأ ريغب يه .تلكلا طباضلا

 يه . هتمعن ةروصو اهلك هللا لامعأل لا ةأرم يه 0 كسل ريغ و رونلا ةجهب

 هللا ىّبحم راهطألا سفنأ نْمأتو . اهب ددجتي الك و ةتباثو لكلا ىلع ةرداقو ةدحاو

 يه .مهيف ةمكحلا نكست نيذلا الإ هللا بحي ال . ءايبنالا بترت يهو . ليج لك يف

 تدج وف ,رونلا عم تسياقت . موجنلا عضو عيمج نم لضفاو « سمشلا نم ىهبا

 . ةمكحلا ىلع طق ّرشلا لوتسي مل .اهدعب َدجو دق ليللاو .هنم مدقأ

 ءيش لك عم رّبدتتو .اًمح يصاقألا ىلإ ىتح يصاقألا نم ةّدتمم اهسفن نإ

 ينوكل «ًةسورع يل اهذختأ نأ تسمتلاو « يابص ذنم اهتبلطو هذه تببحأ دق .ةلوهسب

 "لكس نونا رانر .يايلك هلابقا دجفو هت روقم ةئاو .ندللا اس تع ىغاينأل ءايتحأ

 م57. ددع ,ا/ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ياو اناا ممل اع د ب ةننب قوم ١ كاهل هع اهنا تاس اي ام اي داواب
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 لوألا ثوناك ريك ا

 . بوقعيو قحساو ميهاربا هلإ « كئابآ هلإ وه انأ :توصلاب ْبرلا هل لاق «رظني مّدقت

 ريع ىللا يعط قط :تيياع انا . ةسّدقم اهيف تنأ مئاقلا ضرألا نأل « كيمدق

 اذهف .رصم ىلإ كلسرأل نآلا ٌملهف .مهصلخأ يكل تلزنو .هتادّهنت تعمسو

 يذلا اذه . ةيلعلا يف هل ىءارت يذلا كالملا .كلذ يدي ىلع اصلخمو اًسيئر مويلا

 يفو فوس رحب يفو رصم ضرا يف حئارجلاو بئاجعلاو تايالا عنص ذإ مهجرخا
 , كيس ايدك رابو, عبس ان عيرأ ةيريلا

 ددع .7 حاحصإ .نييناربعلا ىلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 1١-لا١

 اهب عضو يتلا نييواللا ةيربحب لامكلا ناك ولو .يتوخإ اي ءديس اي كراب

 هبش لقي ملو «قداصيكلم هبش موقي رخآ ربح ىلإ اَذِإ ةجاحلا امف «بعشلل سومانلا
 . اًضيأ ةعيرشلا يف رييغتلا ناك اذكه برا نر ناك اك هنأل :نوراه

 اذهو . طق حبذملا ٌدحأ اهنم مدخي مل ىرخأ ةليبق نم دلو امنإ «هذه هيف تليق يذلاو

 . ةّيربحلا نم ٍءيشب ىسوم اهفصي مل يتلا ةليبقلا نم ءاذوهي نم قرشأ انّبر نأ حضاو

 نكي مل يذلا قداصيكلم هبش رخآ ربح موقي هنإ :هلوقب اًروهظ كلذ دادزإ دقو
 هيلع دهشي دقو .لوزت ال يتلا (ةايحلا) ةويحلا ةوقب لب ةيدسجلا اياصولا سومانب
 كيسا كرابو .قةاضيكلم هيش ءكيألا ىلإ ربطا تنأ.فنإ ىديماتكلا

 (866ه-١8 صو يبنلا لايناد

 ؟.-١ 7 ددع ١5. حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لايقزح ةءوبن نم ىلوأ ةءارق

 امثإ لعفتو ّيلإ ضرألا أطخت نإ ءرشبلا نبا اي :ًالئاق برلا لوق يلع ناكو



 1 نايرق شير

 اهنم كلهاو عوجلا اهيلإ لسرأو « حمقلا ةبصق اهب مطحاو اهيلع يدي عفراف « يمامأ

 ةئيدرلا شوحولا (تبلج) تبلجأ اذإو . بابرألا بر لوقي مهّربب مهسفن نوجني مهف

 ٍءالؤه . شوحولا نم زوجي نم سيل نوك نم داسفلل نوكتو اهكلهتف « ضرألا ىلع
 الو نينبلا نوجني ال مهنإ  بابرألا بر لوقي انأ يح ءاهطسو يف ةثالثلا لاجرلا

 (تباج) تبلجأ اذإو .داسفلل ريصت ضرألاو «نوجني مهدحو مهنكلو .تانبلا
 رشبلا اهنم كلهأو « ضرألا كلت يف فيسلا زجيل لوقأو ضرألا كلت ىلع فيسلا

 مهنإ «بابرألا بر لوقي انأ يح ءاهيف نودوجوم ةثالثلا لاجرلا ٍءالؤهو « مئاهبلاو

 ىلع ءابولا 0 اذإو .نوجني مهدحو مه نكلو :تانبلا الو نينيلا نوح ل

 حونو : مئاهبلاو رشبلا اهنم تكلهأو , مدلاب اهيلع يزجر تضفاو « ضرألا كلت

 نوجني ال مهنإ «بابرألا بر لوقي انأ يح ءاهطسو يف نودوجوم بويأو لاينادو

 "١" ددع 2١5 حاحصإ .دّيس اي كرابو , يبنلا لايناد رفس نم ةيناث ةءارق

 رشع ينثا موي لك تاقفن هيلع نوقفني اوناك و .ليب همسا نييلبابلا نثو ناكو

 557 كلملا ناكو .اًرمخ تارطم تسو اًشبك نيعبرأو «ديمسلا نم ًالايكم
 لاقل © لافادل كلنا اقف ىدلل دجبسي ناكل ١ لاباك امأفا ىل دحسيف موي ”رع
 اهنوكل «ناثوألاو تاتوحنملاو منصلل دجسأ ال :لايناد هل لاقف ؟يهلإ ليبل دجست

 لك ىلع برلا وهو «ضرألاو امسلا قلاخ يحلا هللا دبعأ ينكلو . سانلا يديأ لمع

 لكأي هارت الّوَأ ءاّيح اًهلإ ليبّرت ملأ :لاينادل كلملا لاقف . دجسأ هدحو هلف ءرشب يذ
 اذه نإ . كلملا اهيأ اي ”لضت ال :كلملل لاقو لايناد ٍذئنيح كحضف ؟موي ”اك برشيو

 ٍليتيخ بضغف طق برشي ملو لكأي ملو « ساحن جراخ نمو نيط لخاد نم وه

 هذه لكأي يذلا (وه نم) ونم يل اولوقت مل نإ :مهل لاقو ليب ةنهك اعدو كلملا
 فّدج يذلا لايناد تومي ءاهلكأي ليب نأب ينومتيرأ نإو .نوتومت ءاهلك تاقفنلا

 نيعبس ليب ةنهك تناكو .شلملا اهيأ كلوقب نكيلف :كلملل لايناد لاقف . ليب ىلع



 لود نوناك رهش لحي

 تلاقف . ليب تيب ىلإ لاينادو كلملا ًءاجف . مهدالوأو مهلافطأو مهءاسن ادعام ءاّسفن

 ليبل ةمعطألا عّض ثلملا اهيأ اي تنأ امأو ءاجراخ جرخن نحن اه :كلملل ةنهكلا

 دجت مل نإف ءاًحابص لاعتو ركبو . كمتاخب همتخاو بابلا قلغأو هعضو رمخلا جزماو

 يذلا لايناد تو «ايلكأ لي'ناك" نإو .+ىعل اننكب اهلك ةمعطألا لكأ دق لي

 ,ةدئاملا تحت نم مهل عونصملا يفخلا لخدملاب اوقثو دق اوناكف مه امأ .انيلع فّدج

 . لضفُي ام نولمحيو «ليبل عضوي ءيش لك نولكأيو نوجرخيو نولخدي اوناك هبو
 ماَّدق عضوو «ةدئاملا المو «ةمعطألاب كلملا ءاج «ليب ةنهك تجرخ امدنعو

 دامرب ينوتئإ :هناملغل لايناد لاقف . جرخو مهتداع بسح اًرمخ يناوألا المو ليب
 . جرخو كلذ كلملا ىأرف . ليب تيب عيمجب كلملا ماّدق لابرغلاب هلبرغف . دامرلاب هوتأف

 مهتداعك ًاليل اولخدف ةنهكلا امأ .لايناد متاخبو « همتاخب كلملا همتخ و بابلا قلغأ مث

 كلملا رّمكبف .رمخلا اوبرشو «ليبل عضو «ءيش ّلك اولكأو مهدالوأو مهاسنو مه
 . كانه ىلإ اقلطناو لايناد هعمو ةادغلاب

 يدّيس اي يه ةملاس لايناد لاقف ؟لايناد اي متاوخلا يه ةملاسا :لاينادل كلملا لاقف
 عضو ل ىأرف «ةدئاملاب كلملا سّرفت بابلا حتف املف .كلملا
 ا تل , ليب اي تنأ ٌحيظع :ًالئاق بابلا دنع لاع توصب حاصف . ليبل

 :هل لاقو الخاد ةعاسلا تحن لخدي الثل كلملا كسمو لايناد ٍذئنيح كحضف .ٌليلق

 ىرأ ينإ كلملا لاقف ؟نَم ُراثآ ءراثآلا هذهف «ضرألاب لّمأتو كلملا يديس اي رظنأ
 مهدالواو مهءاسنو ةنهكلا طبضو كلملا ذئئيح بضغف .لافطأو اسنو لاجر راثآ

 ام عيمج نولكأيو نوجرخيو نولخدي اوناك هب يذلا اًرس مهل يذلا لخدملا هورأف
 لايناد هرسكف «ةبه لاينادل ليب عفدو مهعيمج ثكلملا لتقف . ةدئاملا ىلع ليبل عضوي

 . ديس اي كرابو .هلكيه بّرخو

 ددع ١4. حاحصإ .دّيس اي كرابو ءاضيأ يبنلا لايناد رفس نم ةثلاث ةءارق

 ١-1

 ال نآلاف :لاينادل كلملا لاقف .نويلبابلا هل دجسي ميظع نينت اضيأ كانه ناكو



 ل نايرق شير

 :كلملا لايناد لاف . اًيح اًهلإ هنوكل هل دجساف . اًهلإ وه سيل هنأب اذه نع لوقت ردقت

 هيلع اًناطلس ينطعأ كلملا اهيأ اي نكلو . يحلا هلإلا وه هنوكل هلإلا برلل دجسا انأ ينإ

 لايناد ذخأف . كل طعُيل :كلملا هل لاقف .اصع الو « فيس ريغب نيثتلا اذه لتقا انأو

 مهعلبف .نيثتلا مف يف هاقلأو اًصرق مهنم عنصو اًعم مهخبطو اًمحشو اًرعشو اًنفز

 عمس املف .نويلبابلا اهّيأ اي مكتادوبعم اورظنا :لايناد لاقف . تامو قشناو « نيّتلا

 مهدحأ لوقي ناك ذإ هيلع اوبلقناو كلملا ىلع اوعمتجاف .اًدج اوطخس نويلبابلا

 كلملا ىلإ اوتأف .ةنهكلاو نينتلا لتقو «ليب برخ دق .ايدوهي راص كلملا نإ :رخآلل
 هيلع اوماق مهنأ كلملا ىأرف .اًضيأ كتيبلو كلتقن مأ لايناد انل مّلست نأ امإ :هل اولاقو

 لايناد اوذخأف «ءمه امأ .هنع اًرسق لايناد مهل ملسأف ءهب تقاضف ءاّعم مهعيمج

 . هلكأتف دسأللا عوجت اميكل : مايأ ةتس كانه ناكو تسال يع موتا ءاوضمو

 هل متر يلب رب را يارسي ا ركار وو ب ائبا مت ناقلاو

 قوقبح ناكو .لايناد اولكأيو اوعوجي يكل «هولكأي ائيش مهوطعي مل مايألا كلت
 وحن لقحلا ىلإ اًقلطنم ناكو .ةلس يف اًناتف تفو اًحيبط خبطف . ةّيدوهيلا يف ّيبنلا

 يف ىقلملا لاينادل كعم يذلا ءادغلا لمحاف قلطنإ :برلا كالم هل لاقف . نيداّصحلا
 . بجلا فرعأ ملو « يديس اي لباب َرأ مل :ٌيبنلا قوقبح لاقف اب ند اب

 قوف لباب يف هعضوف ءهسأر رعش نم هلمحو قوقبح سأر ىلع ُهَدي كالملا عضوف
 ةميلولا ٍذُحَف مق :لايناد اي «لايناد اي :الئاق قوقبح خرصف . سدقلا حورلا ةوقب بجلا

 ملعأل يننإ . ينع هتمحر دعبي ملو هللا ينركذ دق لايناد لاقف . كل هللا اهلسرأ يتلا

 ةعاسلا كلت يف قوقبح لمح كالملاو . لكأو لايناد ماقف . هللا اي كبحُم كرتت ال كنأ

 لايناد ىلع يكبيل عباسلا مويلا يف كلملا ىتأف «هنم هلمح يذلا ناكملا يف هعضوو

 توصب حاصف .اًسلاج لايناد ىأرف هيف سّرفتو ْبجلا ىلإ ًءاجف .هيلع نزح هنوكل
 لايناد ءادعأ امأو .ّبجلا نم لايناد ذئئيح اوجرخأف .لايناد هلإ وه ٌميظع :ًالئاق لاع

 كلنا اي لاف بألا يدسزالا): . "نا ىف مهاتلا ةلئق نوبلطيو توبلي, ارثاك نيذلا
 ريس اك رابو: يلابتاد ماعأو



 لولا نوناك  رهش /١٠.١

 ١-١ ددع .* حاحصإ .ةيناثلا لوسرلا سرطب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 اميكل ةوخإلا اهيأ مكل اهتبتك يتلا ةيناثلا ةلاسرلا هذهف . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 ايبقالا نم اكرنق كلف ىعلا لاوقأالا اورد كدا سي مرر ا كا

 آل وأ اذه نوفرعت نونوكت ذإ . لسرلا دي ىلع عوسي انصلخمو انبر ةيصوو « نيسيدقلا

 كيا نيلئاق مهتاوهش بسح نوكلسي نوئزهتسي نوئزهتسم مايألا رخأ يف يتأي هنأب

 هده ةوديرملا» فقلطا وأ نع فايع ىف ركل لنا ىنرت دق لي ولآ عدكم داعي

 . هللا ةملكب تماق ٍءاملابو ءاملا نم ضرألاو « ميدقلا ذنم رك تاومسلا نأ نع نولضي

 اهنإف ضرألاو نآلا ىتلا ءامسلا امأ .كلهو ٍءاملاب ملاعلا قرغ اهتطساوب ىتلا هذه

 رمألا اذهف . نيقفانملا سانلا كالهو نيدلا موي ىلإ رانلل ظفحت ذإ .هتملكب ٌةنوزخم

 ةنس فلأو «ةنس فلأك ”برلا دنع اًدحاو اًموي نأل «ءابحألا اهيأ مكلضي ال دحاولا

 نم هتانأ ليطي هنكل « موق نظي امك هديعاومب ئطبي ال برلا نإ .دحاو مويك

 يتأي صللاك هنإ .ةبوتلا ىلإ ٍدحاو لك لبقي لب ٌدحأ كلهي نأ ءاشي ال ذإ . مكلجأ

 ضرألاو «لحنت «قرتحت ذإ رصانعلاو .ةعرسب ءامسلا لوزت هيف يذلا ّبرلا موي

 نأ مكل يغبني مكف «”لحنت نأ ةديتع اهلك تناك ذإف .دجوت ال اهيف ىتلا قئالخلاو

 هدعوك ىجرتنو .قرتحن ذإ رصانعلاو «رانلاك دقتت ذإ «ءامسلا لطبت هب يذلا

 ديس اي كنرابوب :اهيف يلا نكس ةديدعج اهراز وة كي دعم تاومس

 ١. 5 حاحصإ .نيينروقلا ىلا ىلوالا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 "55-7 ددع

 نّمف « متعمتجا ام ىتم هنإ « يتوخإ اي نآلا لوقأ دقو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 هل ناك نَّم وأ «ٌيحو هل ناك نَّم وأ «ٌديلعت هل ناك نّمو .كلقيلف ٌرومزم هل ناك
 ءام ناسلب قطني كحأ ناك نإو .ناينبلل عيمجلا نكيلف ءٌريسفت هل ناك نَم وأ «ناسل

 مل نإو .ٌكحاو رّسفيلو ءادحاوف اًدحاو اوقطنيلو «ةثالث رثكألاب وأ نانثإ قطنيلف

 هنيب اميف ملكتيلو «ناسللاب ملكتي يذلا كاذ ةسينكلا يف تكسيلف رّسفي نم دجوي
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 ىلإ يحوأ نإو .نولصفي يقابلاو ةثالث وأ نانثا ملكتيلف «ءايبنالا نم امأ .هللو هسفنل ِء و 3 ««هلاشا 1١ هلل ظ : . ا ,

 هللا نال ءايبنألل عضخت ءايبنألا حاورأ نإ . ىّرعتيو دحأ لك ملعتيل .اًدحاوف اًدحاو

 .دّيس اي كرابو .راهطألا سئانك عيمج يف دجوي املثم . السلا لب نيكل وه سبا

 (مل-م6 ص)د دسجلاب برلا دالايم

 1١7-١9 ددع .,84”7 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ددعلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 يناطعأ ول ّيلإ مهتلسرأ نيذلا كلسرل اًضيأ تلق دق اه :قلابل لاقو ماعلب باجأف

 اًريخ يبلق نم لعفأو «ّبرلا مف ةملك زواجتأ نأ عطتسا ال اًبهذ وأ َهّضف هتيب ءلم قلاب

 ملهف « يضرأ ىلإ نآلا قلطنم انأ اهو . ملكتأ هايإف «برلا يل هلاق ام نكلو .اًرش وأ

 لاق :لاقو هلثمب عفرو .:غايالا ربخا ىف .كيعبشل بعغلا اذه هعتصي اهرك رخال نآلا

 ريمض فرعو هللا لوق عمس يذلا لاق «هنيع ةفوشكملا لجرلا لاق «روعاب نب ماعلب

 هثرصبأ «نآلا سيلو هتيأر «ناتحوتفم هانيعو اًحورطم ناك ذإ هللا رظنم ىأرو يلعلا

 ةربابج ديبيو ليئارسإ نم سير موقيو 2« بوقعي نم بك وك قرشي .اًبيرق وه سيلو
 نوكت هئادعأ ثاريم ريعاسو «هثاريم مودأ نوكيو تيش ينب عيمج عضخيو باؤم

 . ةيرقلا نم وجني نم كلهيو بوقعي نم سيئر طبهيو ةوقلا ليئارسإ كلميو .هل
 . ديس اي كرابو

 بال-؟ ددع ,.5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 توملا لالظ ضرأ يف نوسلاجلاو «اّميظع رون رصبأ ةملظلا يف 9 كلاسلا نعشلا

 كئلوا لثم كمادق اوحرف . حرفلا هل تمظعو « بعشلا ترثكأ . مهيلع رون قرشأ

 مهدّبعت رين نأل . ةمينغلا نومسقي امدنع نوجهتبي نيذلا لثمك و «داصحلاب نيحرافلا

 ترام" لنآ ىفايتم موي لثم ةترسك دق مهدبعسملا بيضقلاو مهبكنم اصعو
 دلو اًدلو نأل .رانلل ًالكأمو قيرحلل راص دقو . مدلاب غوبصم بوثلاو عزفلاب عِمُّس

 راو ل اهو افي هوا 2 ربكم ىلع ةلاطا سار انهسو ءاكيمعأ ناو هان



 لوألا نوناك رهش ل

 دواد يسرك ىلع سلجي .همالسل ءاهتنا سيلو هناطلس رثكيل . مالسلا سيئرو نيملاعلا

 هس اين كرايو: .ديآلا ىلاو نآلا «ةيلاو كلاب اهدضتيو اهحلزمل هيكل ىلغو

 :شه ع 1١١٠١-"١ ددع عي حاحصإ .دّيس اي كرابو ءاخيم ةءوبن نم ةنلاث ةءارف

 أ:-١

 ةنيدملا نم نآلا نيجرخت كنوكل «ةدلاولاك نويهص تنب اي يّوقتو يعجؤت
 كيجني كانهو .نيصلخت كانه نمو «لباب ىلإ ىتح نيقلطنتو ءرفقلا نينكستو
 5 :نولوقي نيذلا ةريثك ةبوعش كيلع عمتجت نآلاف . كئادعأ دي نم برا

 هنوكل هريمض اومهفي ملو «برلا ركف اوفرعي ملف مه امأ .اننيعأ اهرظنتو نويهص

 . ردي لينتلا للم مهتدج
 كرافظأو ءاًديدح كنورق لعجأ ينأل نويهص ةنبا اي مهيسرداو يضهناف

 دّيسل مهلاومأو «ةبرلل اًمرح مهتينق نيلعجتو «ةريثك اًيوعش نيقحست .اًساحن

 كيلع اوماق نيذلا ءايوقألا . شويجلا ةنبا اي « شيجلاب نيجرخت نآلا .اهلك ضرألا

 فولأ يف ٍتنا ةريغصأ اتارفا محلل تبب اي تناو . ليئارسإ يعار ّدخ بيضقلاب اوبرضو

 مايأ ذنم ءدبلا نم هجورخو ليئارسإ ىلع نوكيل طلسملا جرخي كنم لوألا نإ .اذوهي
 ىلإ عجرت هتوخإ اياقبو .ةدلاولا هيف دلت يذلا نامزلا ىلإ ىتح مهملسي نآلاو . ملاعلا

 . ديس اي كرابو .ههلا برلا مسا ةماركبو برلا ةّرعب ىعريو موقيو .ليئارسإ ينب

 ١-٠١ ددع .4 حاحصإ .ىلوألا لوسرلا انحوي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 نيزّيمم اونوك لب « حور لكب اونمؤت ال ءاّبحالا اهيأ . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 حور فرعت اذهبو . ةبذك ءايبنأ ملاعلا اذه يف جرح دق هنأل ؟هللا نم يه له حاورألا

 حور لك و .هللا نم يهف ءدسجلاب ًءاج دق حيسملا عوسي نأب فرتعت حور لكف هللا
 حيسملا نم لب هللا نم يه تسيلف .دسجلاب ًءاج دق حيسملا عوسي نأب فرتعت ال

 متنأ امأ . ميدق نم ملاعلا يف نآلا ىلإ وهو يتأي هنأب هنع متعمس يذلا كاذ «لاّجدلا

 . ملاعلا يف يذلا نم مظعأ مكيف يذلا نوكل «مهومتبلغ دقو ءانبأ هللا نم مكنإف
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 امأ . مهل عمسي ملاعلاو «ملاعلا نم نوملكتي اذه لجأ نمو . ملاعلا نم مه ءالؤه

 . ةبحما وه هللا نأل هللا فرعيو هللا نم دولوم وهف « بحي نم لك . هللا نم ةبحما

 هنبا لسرأ هنوك ءانايإ هللا بح نّيبت اذهبو .هللا فرعي الف ببحي ال نم ءلكو

 وه هللا نأل لب هللا انببحأ نحن اننال سيل ةّبحما يه اذهبف .هب ايحنل ملاعلا ىلإ ديحولا

 ,.كتيساي كرات. :اناياطعم نع اًنارفغ هنبا لسراو انيحا يذلا

 ددع .4 حاحصإ .ةيطالغ لهأ ىلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 ١-؟١أ

 «ديبعلا نع قرفي الف ًالفط ماد ام ثراولا نإ لوقأف . ىتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 يذلا تقولا مامت ىلإ ءالكولاو ةمراهقلا يديأ تحت هنكلو .مهعيمج دّيس هنوك عم

 املف . ملاعلا ناك رأ تحت نيدبعتم انك «ًالافطأ انك نيحف اًضيأ نحن اذكه .هوبأ هنّيع

 نيذلا يرتشيل سومانلا تحت راصو «ٍةأرما نم راصو هبا هللا لسرأ « نامزلا ءلم غلب

 هنبا حور هللا لسرأ «ءانبأ مكنا امبو .نينبلا ةريخذ يوحن اميكلو . سومانلا تحت

 ءانبأ متنك نإو ؛ ءانبأ لب اًديبع متسل نآلاف . انابآ بالا وعدت يتلا كلت مكبولق ىلإ

 نيذلا كاوا متدبع هللا نوفرعت ال متنك نيحو . حيسملا عوسيب اًضيأ هللا ةثرو متناف

 نم متفرع دق ذإ اميسالو هللا متفرع دق ذإ نآلا امأو .مهرهوج نم ةهلا اونوكي مل

 ذإ «ةيناث اهل اودبعتت نأ نوديرتو ةريقفلاو ةفيعضلا رصانعلا ىلإ اًضيأ متعجر هللا

 مكيف تبعت دق نوكأ نأ فئاخل ينإ .نيئسلاو ةنمزألاو رهشألاو مايألا نوظفحت

 . دّيس اي كرابو .اًضيأ مكلثم تنك دق ينإف « ىلثم اونوك . ًالطاب

 (8.:-/ ص) عوسي برلا اهداليم ىلع ارذعلا مب رم حيدم

 مل1-١1 ددع ١", حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لاثمألا رفس نم ىلوأ ةءارق

 بلق . اهل نمث ال ىتلا ةدّيجلا ةراجحلا نم مركأ اهنإف .اهدجي نم ةحجانلا ةأرملا



 لوألا نوناك رهش ا

 مايأ "لك رورشلا ال تاريخلا هل .تعنص .رئاخذ ىلإ جاتحت الو اهب قثاو اهلجر

 بكر مك تراص .اهتدارإ بسح اهيديب تلمعو ناتكلاو فوصلا تبلط .اهتايح

 . المع اهتايتفو «ًالكأم اهلزنم لهأ تطعأو ليللاب تماق . ةراحت ىتأت ديعبلا نم رجات

 :اهيوقس ةدقلاب تنالش امرك .تيمصن هيدي. رامنا نمو .ايتضاعاو ةحتكلق كار

 تّدم .اهجارس ليللا لوط يفطني امف ةدّيج اهتراجت نأ تقاذ .اهيدعاس تّرقو

 . نيسئابلل اهيدعاسو نيكاسملل اهيدي تطسب .لزغملل اهيديو « حاجنلاب اهيدعاس

 اًعجضم اهل تعنص . زمرق نم اًبايث نوسبال مهعيمج نأل جلثلا نم اهتيب لهأ فاخي ال

 . ضرألا خويش نيب ام سلج اذإ ندملا يف فورعم اهلُجر .ناوجرألاو ّرقلا سابلو
 يف حرفتو ءاهتوسك ءاهبلاو ةزعلا . يناعنكلل اك تاطعاو هتعابو تايبلتم تعوم

 ام . ةرهاط اهتيب قرطو .اهناسل ىلع ةفأرلا ةّنّسو ةمكحلاب اهمف تحتف .ريخألا مويلا

 تانب .اهحدم اهلجرو «ىبوظلا اهوطعأو اوضهن اهدالوأ . لسكلاب اهزبخ تلكأ

 نسحلاو بذاك لامجلا نإ .نهعيمج ىلع تيلعتسا تنأو «ىنْغلا نكلم تاريثك
 باوبألا يف اهحدمتو اهيدي رامثأ نم اهوطعأ .حدمُت ْبرلا ةيقّثملا ةأرملا امأف .“لطاب

 .دّيس اي كرابو .اهلامعأ

 ددع :؟ 5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,خاريس نب عوشي ةمكح نم ةيناث ةءارق

 من ينال

 نابللا لثمو .ىتحئار تحاف دّيجلا ٌرملاو روخبلاو نيصرادلا لثم :ةمكحلا تلاق

 يناصغأو «ةلفدلاك يلوصأ تددم .بّيطلا نهدلاو ناسّلَبلاو رافظالاو ةعيملاو
 .دجملاو ءاهبلا نابضق ىنابضقو «رظنملا ةنسحلا ةنفجلاك انأ .ةماركلاو ةحدملا ناصغأ
 . قحو كلسم *لك ةمعن انأ ءيف . سدقملا ءاجرلاو ةفرعملاو ىوقتلاو ةليمجلا ةّبحملا مَأ انأ
 اوعتمت و . يل نيقاتشملا رشعم اي يلا اوليم . ةليضفو (ةايح) ةويح ءاجر لك انأ يف مت

 ىلإ يركذ . دهشلا نم ىلحأ يتثروو « لسعلا نم ىلحأ يميلعت نأل «ةدّيجلا يتالغب

 دس اي كرار ولامع رع قب يبا وس ١ و
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 ٠١-ه ددع ,55 حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 مكيضغبم مكتوخإل اولوق .همالك نم نودعترملا اهيأ اي برلا لوق اوعمسا

 توص .نوّرْخُي مهو مكحرفب حرفنو برلا دجمتيل :يمسا لجأ نم مكيلذرمو
 لبق .هئادعال ءازج يزاجملا برلا توص لكيهلا نم توص .ةنيدملا نم فاجترالا

 .اذه ريظن عمس نم .اًركذ تدلو اهقلط برقي ام لبقو .تّدلو « ضّخمتت نأ

 .ٍةدحاو ةعاسب موقلا دلوي مأ «دحاو مويب ضرألا ضخمتت له . هذه لثم ىأر نمو

 لوقي ءدلأ ال ريغلا دلوأ يذلا انأ ىلعلأ .اهينب تدلوو تقلط نويهص نأ لجأ نم

 اوحرفا .َكهلإ لوقي ءريغلل ديلوتلا يطعأ يذلا انأ اًرقاع نوكأ لهو ."برلا

 . اهيلع متنزح نيذلا عيمج اي اهعم اوذتلا .اهيّبحم عيمج اي اهب اوجهتباو ميلشرواب

 اذكه نأل .اهتمارك ةزع نم اومعنتتو اوبلحتو «اهتيزعت يدث نم اوعبشتو اوعضرتل

 ماركا نوّصمتو .قفدتملا يداولاك و ءرهنلاك مالسلا اهيلع حرطأ ينإ اه :برلا لوقي

 ةما 'هيرعت يذلا ةلولاك و. «توبرتق نييك لا :ىلعو كولمت ةّرسألا ىلع بيوعشلا

 كيس اي كرابو ..:نورعتت ىيلشروأ ىفو مكيزعأ انأ اذكه

 أ 5١-١١ ددع .* حاحصإ .ىلوألا لوسرلا انحوي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 نأ نوديتع اذام انل رهظي ملو هللا ءانبأ نآلا نحن .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 ءاجرلا اذه هيف هل نم لكف . هيلع وه امك هارنو هّهبش ريصن رهظ اذإ ملعن اننإ . ريصن

 يه ةئيطخلا نأل . مثإلا لعفي ةئيطخلا لعفي نم نإ . رهاط وه هنا امك هسفن رّهطيلف

 نّم لكو .ةئيطخ هيف نكي مل ءاناياطخ لمحيل رهظ يذلا نأ متملع دقو . مثإلا
 . ٌدحأ مكلضي ال ءانبالا اهيأ .هفرعي ملو هّري مل أطخي نَم ةلكو .أطخي ال هيف تبغي

 نأل «ناطيشلا نم وهف ةئيطخلا لعفي نم . راب حيسملا نأ امك «ءّراب وهف ّربلا لعفي نم

 . ناطيشلا لامعأ لطبُيل هللا نبا رهظ اذه لجأ نمو .عئطاخ وه ميدقلا ذنم ناطيشلا

 أطخي (نأ) عيطتسي الو هيف تباث هعرز نأل «ةئيطخلا لعفي ال هللا نم دلو نَّم لكف

 . دّيس اي كرابو . ناطيشلا ءانبأ نم هللا ءانبأ نّيبتت اذهبف . هللا نم اًدولوم هنوكل



 لّوألا نوناك رهش ا

 ددع .؟ حاحصإ .نييناربعلا ىلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 كا اي ا

 وه كرتشاف «مدلاو محللا يف اوكرتشا نيئبلا نألو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 كئاوا قلطيو « ناطيشلا وه يذلا توملا ناطلس يلاو هتومب لطبُيل ءايشألا هذهب اًضيأ

 لب ذخأ ةكئالملا نم سيلو . مهتايح عيمج يف ةّيدوبعلل اوعضخ توملا ةفاخمب نيذلا

 نوكيل ءيش لك يف هتوخاب هّبشتي نأ قحي ناك كلذلو . ميهاربإ عرز نم ذخأ امنإ

 نك اه دنأل .ءبعشلا اياطيع !؟ذاغ قوكذو ؛ هللا تاذ يف انومام رابحأ سيئرو اًميحر

 ولكي نيذلا نعي أ ىلع رزق دي كورلا

 لوسرلا اذه ىلإ اورظنا «ةوعدلاب ءامسلا نم نيوعدملا نيسيّدقلا يتوخإ اي نآلاف

 . هلك هتيب ىلع ىسوم لثم هعنص نمل نمتوملا ءانفارتعا رابحأ ميظع حيسملا عوسي
 نم لضفأ تيبلا ينبي ن.يدلا ةيارك نأ امك سموم كعب حره لك لطفا اذه: دجمو

 50 رابو .هللا وه لكلا ينبي يذلاو «هينبي اًناسنا سيب لكل نإف . هناينب

 91١-5( ص) ءادهشلا لوأو ةسمامشلا سيئر سونافطسا اًضيأ

 أ9-9١ ١. ددع ,8 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ددعلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 لك عمجاو «نامزلا ةّبق ماّدق نييواللا برق :هل لاقو ىسوم ّبرلا ملكو
 ىلع مهيديأ ليئارسإ ونب عضيف برلا مادق نييواللا مدق مث .ليئارسإ ينب ةعامج

 نومدخي نونوكيف .ليئارسإ ينب نم برلل ٌةيده نييواللا نوراه زرفيلو .نييواللا
 ةئيطخلل امهدحا عنصاف . نيّروثلا سار ىلع مهيديأ نييواللا عضيلو . برلا ةمدخ

 مهزرفيف هينبو نوره ماّدق نييواللا مقأو .نييوالل رفغتسيل برلل ةديعص رخآلاو

 نولخدي كلذ دعبو .يل اونوكيف «ليئارسإ ينب طسو نم مهزرفاف .ةبرلل ٌةيده

 نم ٌةبه يل نوبوهوم مهنأل برلل ةيده مهزرفاو مهرّهطف .نامزلا ةّبق يف نومدخيو
 دق . ليئارسإ ينب عيمج يف روكذلا نم محَر اف لك نع اًضوع «ليئارسإ ينب نيب
 يذلا مويلا يف . مئاهبلا ىتح رشبلا نم ليئارسإ ينب راكبأ لك يل نأل يل انأ مهتبرق
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 ةمدخ اومدخيل ليئارسإ ينب نيب نم هينبلو نوراهل هبه مهتبهوو . ليئارسإ ينب راكبا
 ينب يف توم نوكي الو ليئارسإ ينبل اورفغتسيلو «نامزلا ةّبق يف ليئارسإ ينب
 . ديس اي كرابو . سدقلا ىلإ اوبرتقا اذإ ليئارسإ

 ١-١١ ددع ,” حاحصإ .دّيس اي كرابو لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 برلا لوقو .نهاكلا يلاع يدي نيب ْبرلا مدخي ناكف ليئوماص يبصلا امأف

 يلاع ناك ذإ مايألا كلت يفو .يحو رهظي نكي ملو . مايألا كلت يف اًيرك 323

 ًافطنا نكي ملو ءرظني عيطسي نكي ملو القثت نأ هانيع تأدتبا دقو , هناكم يف اًمئان

 اعدف . هللا توبات ثيح "برلا لكيه يف اًمئان ليئومص ناكو «.ّبرلا حابصم دعب

 يذلا اذنأاه :هل لاقو يلاع وحن عرسأو .اذنأاه :ليئوماص لاقف . ليئوماص ّبرلا

 داعف .دقرو ليئوماص بهذف .دقراف ضمإ «كْعدأ مل ينإ :يلاع هل لاقف . ىنتوعد

 يذلا اذنأاه :هل لاقو «يلاع وحن قلطناو ليئوماص ماقف . ليئوماص اعدو اًضيأ برلا

 نكي مل ليئوماص امأف .دقراف قلطنإ « ينبا اي كُعدأ مل ينإ :يلاع هل لاقف . ينتوعد

 ليئوماص اعدو اًضيأ برلا داعف .دعب برلا لوق هل يحوأ نكي ملو برلا فرعي دعب
 مهفف .ينتوعد يذلا اذنأاه :هل لاقو يلاع وحن قلطنأو ليئوماص ماقف .ةثلاث ةّرم

 اًضيأ كاعد اذإف . دقراف قلطنإ :ليئوماصل ىلاع لاقف . ىبصلا اعد دق ْبرلا نأب ىلاع

 ٌبرلا ىتآف .هناكم يف مانو ليئثوماص ىضمف . عمسي كدبع نإف «بر اي ملكت لق

 كدبع نإف « بر اي ملكت :ليئوماص لاقف . ليئوماص « ليئوماص :نيتّرم هاعدو ماقو

 . ديس اي كرابو .عمسي

 .٠" - ١1ه ددع 24 5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لايقزح ةءوبن نم ةئثلاث ةءارق

 ليئارسإ ونب ّلض نيح يسدقم ةسارح اوظفح نيذلا قوداص ونب نويواللا امأ

 , مدلاو محشلا يل نوبّرقيو يماذق نوفقي مهو . ينومدخيل يلا نومدقتي مهف « ينع

 ( ينومدخيل يتدئام وحن نومّدقتي مهو « يسدقم نولخدي مهف :بابرآلا بر لوقي



 لولا توناك ريش ١١

 ,ناتك نم اًسابل اوسبليلف «ةلخادلا رادلا باب نولخدي امدنعو .يتسارح اوظفحيو
 ًالخادو «ةلخادلا رادلا باب يف نومدخي امدنعو .فوص نم اًسابل اوسبلي الو

 نم ليوارس مهيوقحب اوطبريلو .ناّتك نم ًةفصنم مهسوؤر ىلع اوعضيلف ءاّضيأ
 نومدخي يتلا مهباوثأ اوعزنيلف « بعشلا وحن ةجراخلا رادلا ىلإ اوجرخ ىتمو «ناّتك

 بعشلا اوستقي الثل اهريغ اًباوثأ اوسبليلو .سدقلا نئازخ يف اهوكرتيو .اهب
 مهسوؤر رعش اوزجيلف لب « مهرعش رئافط اوبري الو مهسوؤر اوقلحي ال . مهبايشب
 . ديس اي كرابو .اًرج

 ١-8 :8+ ه9-ه4 ددع ,ا/ل حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 و اثعب اوالعتا سونافطما نم اذه اوغتس امل كايا اي تدك اي كرآب
* ٠ 

 ع. سدقلا تلرو انامعإ انتم ناك ذا وهو . مهنانساب هيلع نوّرصي اوناكو ( مهسفل

 ىرا اذنااه :لاقف هللا نيمب نع نم اًمئاق عوسيو عهللا دجم ىارف ء ءامسلا يف سرفت

 نومجري اوناكو «لواش ىعدي باش يلجر دنع مهبايث اوعضو ؛هيلع اودهش

 دب اني شو هلق هيرب ناكذ

 اودّدبتو .ميلشروا يف يتلا ةسينكلل ميظع داهطضا مويلا كلذ يف ثدحو

 اونفك نينمؤم لاجر ناو .طقف لسرلا ادع ام ةرماسلاو اذوهي ىرق يف مهلك

 ليس اي كوايذ : ادعم هيلع | نر و ةوتقذرو سونافطسا

 /م-١1 ددع

 , تاجامسلاب قطنأ يكل ًاليلق ينولمتحت متنك مكتيل . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
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 برقا يكل دحاو لجرل مكتبطخ ينوك هللا ةريغ مكيلع راغأ ينأل يل اوربصاف نكلو
 دسفت اذكه ءاهركمب ءاوح ةّيحلا تّلضا امك هّلعل فئاخل ينإو . ةفيفع اًركب حيسملل

 عوسيب مكل ىدان مكاتأ يذلا ناك نإف . حيسملا يف يذلا طاسبنالا نم مك رئامض

 مل ىرخأ ةراشب وأ «هولانت مل رخآ اًحور متلن وأ ءهب نحن مكل ٍدانن مل يذلا رخآ

 لسرلا نع ءيش يف رصقأ مل ينأب نظأ دقف .اًئسح نوعيطت متنك دقل ءاهولبقت

 يننكل ٠ ا ا « يمالكب حيصف ريغ تنك نإو ينال املا

 ثندتأ و رجلا ةاسلا تاو متنأ اوعفترتل

 . ديس اي كرابو . مكتمدخل اهنم تاقفنلا

 (97-85 ص) لافطألا لتق

 ١68-57 ددع ١., حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 اذإ :ارّقوس ىرخألاو اعوف امهادحإ مسا نيَّتللا تايربعلا يتلباقل رصم كلم لاقف
 ناك نإو .هالتقاف ءاركذ دولوملا ناك نإ نعضي امدنع ارظناف « تايربعلا ءاسنلا امتدلو

 . رصم كلم امهل لاق امك العفت ملو «هللا نم ناتلباقلا تفاخف .اهاييحتساف « ىثنا

 اذه امتلعف اذال :امهل لاقو نيتلباقلا رصم كلم اعدف .لافطألا ناييحتست اتناكو

 ”رهنوكل تايرصملاك تاّيربعلا ءاسنلا تسيل :هل اتلاقف ؟لافطألا امتييحتساو ءرمألا

 اذه اتلعف امهنوكل نيتلباقلا هللا نسحأف .”رهيلع تالباقلا لوخد لبق ندلَيَو تالباق

 رمأو ءاتويب نهل َلِعْجف ءهللا اتفاخ نيعلباقلا نألو .اًدج ٌدتشاو بعشلا رثكف .رمألا

 تنب لك اويحتساو «رهنلا يف هوحرطا «دلوي نبا لك :ًالئاق هلك بعشلا نوعرف

 ٠١-ا/ ددع ,8 حاحصإ .دّيس اي كرابو «عبارلا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 ءاج دق ناب مهربخاف . اضيرم مودأ كلم داده نبا ناك و قشمد ىلإ عشيلإ ىتاف

 هللا يبن ٍءاقل ىلإ قلطناو ٌةيده كديب ذخ :ليئازحل كلملا لاف .انهه ىلإ هللا ىنب



 لوألا .نوناك رهش 007/

 هئاقل ىلإ ليقتارع نلطساك ةا ذه ىضرع نم ىفشأ له هدأ لكون «ةيرلا ةملك هتم:لاتسأو

 :لاوو هماد5 قفرت أو امج نعيزأ وطن تارخ 9“ نعاباكملا هم لس
 لاقث الاخ ىضرغ ند قطا ل رذلناق تلبلا يلسرأ , مودأ كلم داّده نبا كنبا نإ

 مث ءتومت اًنوم كنأب ينربخأ برلاو « ىفشُت (ال) كنإ :هل لمه «قلطنإ :عشيلإ هل

 رورشلاب ملاعل ينإ : عشيلإ هل لاقف . يكبي يدّيس لاب ام :ليئازح لاقف . هللا يبن ىكب

 «قيسلاب مهنابش لثقتو رادلاب مهندم قرح كنإ . ليئارسإ ىنبل اهعتصت ىتلا
 دع ادق كا اي رح نا رم يب قئاواطار عيسلا ياذلاو
 اكلم ريصت كنأب برلا ينملعأ دق عشيلإ هل لاقف ؟ميظعلا رمألا اذه عنصي ىتح بلكلا

 ناي كرايو- عودا ىلع

 ؟؟١ 5-8 + خدع عال“١ حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايمرإ ةءوبن نم ةثلاث ةءارف

 دّدِب يذلا :اولوقو «ةديعبلا رئازجلا يف اوربخأو .هّبعش اي برلا لوق اوعمسإ

 هاّجْنو «هّدبع بوقعي صّلخ برلا نأل هعيطقل يعارلاك هثوصيو همجي «ليئارسإ
 تاريخ نم نوذتايو «نويهص ولع يف نوحبسيو نوتأيو .هنم ىوقألا يديأ نم

 لثم مهسفن نوكتو .رقبلاو منغلا جاتن نمو «تيزلاو رمخلاو حمقلا نم «برلا
 خويشلاو ناّبشلا جهتبتو «لوتبلا حرفت ٍدئئيح .اًرقف نودادزي الو « ىقسم ناتسب

 ةنهكلا سفن ركساو .مهئاقش نم مهحّرفأو مهيّرعاو ءاحرف مهبحن لّوحأو .اًعم
 يف ْعِمُس توص :برلا لوقي اذكه ."برلا لوقي يتاريخ نم عبشي يبعشو ءاّمسد

 اوسيل مهنوكل ىّرعتت نأ ديرت الو ءاهينب ىلع يكبت ليحار ءّرم ٌءاكبو ٌحون « ةمارلا
 نم «عومدلا نم كينيعو «ءاكبلا نم كتوص يعنما :ببرلا لوقي اذكه .نيدوجومب
 هاير توكيو ءادعالا رظرأ رهن رععم ردو :ةيرلا لوقي لع عدا جا نجويصا لجأ

 . دّيس اي كرابو . مهموخت ىلإ دالوألا عجرتو «ةبرلا لوقي كترخآل

 1١1١-59 ددع ,ا/ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 يفو ءاهلك رصم يف ٌميظع قيضو ٌعوج ثدحف .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
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 ءرصم يف اًحمق نأ بوقعي عمس املف .نوعبشي ام انئابآل نكي ملو .ناعنك ضرأ

 اوناك و ءهسنج لك و «بوقعي هابا رضحاف فسوي لسرأو . فسوي سنج نوعرفل
 "قلو هات وابا وهن كانه تامو ريضم نإ بروقعي لزب اتقن نيعيسو ةنيمخ ىذعلاب

 الو .روّمح ينب نم ةضفب ميهاربإ اهعاتبا ناك يتلا ةربقملا يف عضوو ء ميكش ىلإ

 ىلإ ءاساو انسنج ىلع لاتحاف . فسويب اًقراع نكي مل ءرصم ىلع رخآ كلم ماق نا

 همالكب اًينغ ناكو « نييرصملا ةمكح ”لكب ىسوم بّدأتف .اًنبا اهل هتبرف « نوعرف

 . ليئارسإ ىنب هتوخإ دقتفي نأ هلاب ىلع رطخ ةنس نيعبرأ نبا راص املف .اضيأ هلامعأبو

 كلذ لتقو ءهيلظل فصتتناو هل مقتناف ءاّرسق قاسُي هتليبق ينب نم اًدحاو ىأرف

 مهيتؤي هللا ناب نومهفي ليئارسإ ينب هتوخإ نأ نظو .هيلإ اًبنذم ناك يذلا يرصملا
 عم دحاولا نومصاختي اوناك ذإ مهل رهظ دغلا نمو .اومهفي ملف . ودي ىلع صاالخلا

 . ناوخأ امتنا امنإ «لاجرلا اهيأ اي :الئاق احلطصي نأ امهيلا بلطي ناكو «ءرخآلا

 :هل الئاق هنع هعفدف «هبيرق ىلإ اًيسام ناك يذلا امأف .رخآلا امك دحأ ىسأي اذاملف

 «يرضملا»قللذ, سمأ تلقق امك _ىلتق كيرت كلعلا ؟اًييضاقو اسيبك انيلع..كنماقأ نم

 . نانبإ كانه ها راصو «نايدم ضرأ يف اًييرغ راصو ةملكلا هذهب ىسوم برهف

 . دّيس اي كرابو

 موا

 ةثالث هايفحأ ءدلو نيَح ىسوم اوبا ناك نامبالاب .ىتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 ناك ناميالابو . لما ةيصو نم ابهري ملو اي يبصلا ارظن امهنأل ريكا

 قيضلا يف نوكي نأ راتخاو .نوعرف ةنبال اّنبا ىعدُي نا ركنأ الجر راص نيح ىسوم



 لّوالا نوناك رهش اوه

 لضفأل حيسملا راع ىنغ نأ ركتفاو . ةئيطخلا يف اًريسي اًنامز معنتي الو هللا بعش عم

 نم فخي ملو رصم كرت ناميإلابو .ةازاجما نسح اًعقوتم ناكو .رصم زونك نم
 شاشرو حصفلا عنص ناميالابو . ىرُي ال يذلا هللا نياعي هنأك ربصو « كلملا بضغ

 امك فوس رحب زاج ناميإلابو .راكبألا دسفُي ناك يذلا كاذ مهّسمي البل مدلا

 ناميالابو .هيلع اورساجت نيح نويرصملا قرغ هبو «ةسبايلا ضرألا ىلع كلسُي
 كدا يال ناك ور ل ما رجلا سي نر طيرل راش نم

 . دّيس اي كرابو . مالسلاب سيساوجلا تلبق اهنأل اوعيطي مل نيذلا كئلوا عم كلهت

 (945-494 صر اهدايعأ يقاب يأ ارذعلا ميرم فرش ديع

 ١5-١4 ددع ١7, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,. تيدوهي رفس نم ىلوأ ةءارق

 نع هتفأر عنم مل يذلا انهلإ تنرلا اوركشا :ةعودملا خويشل تيدوهي تلاَتف

 ةالخلا نم انافيلا سأر تجرخأ مث . ةليللا هذه يف هبعش ودع يديب لتق هنكل ؛ليئارسإ

 ثيح ةتراتس ىه اهو .روشأ شيج سيئر انافيلا سأر اذوه اه :مهل ةلئاق هومُهَترَأف

 ينظفح يذلا ّبرلا وه ٌوحو .ةأرما ديب ّبرلا هلتق دقو .ناركس وهو اًعجضنم ناك
 ملو كانه نم انه ىلإ تعجر ذإو .انهه نم تقلطنا ذإ ءاهيف تبهذ يتلا قيرطلا يف

 هتبلغب ًةحراف ةئيطخلا ةساجن ريغب مكيلإ ينعجرأ هنكل « سّجنتأ نأ هتمأ انأ برلا ينكرتي

 . هّلضف دبألا ىلإ نأ لجأ نم لضاف هنأل مكعيمج هوركشاف . مكتيرحبو يصالخب
 . انءادعأ ىنفا كب هنإ هتوقب كيف برلا كراب :برلل نودجاس مهو اهل اولاق مهعيمجف

 ىلاعت «هلإلا ّبرلا نذاب « ىتنبا اي وتنا ٌةكرابم :اهل لاق ليئارسإ لآ سيئر ايزوع نا مث

 نأل كادع يذلا نضرألا و ءاننسلا قل يذلا ةيرلا :كرابت ...نضرألا ىف ءاسنلا لك ىلغ
 ءاهلا) ُهُحدم لازي ال نأ ىتح اذكه كمسا مظع مويلا هنإ .انئادعأ سيئر سأر يعطقت
 . دّيس اي كرابو .دبألا ىلا برلا ةّرق نوركذي نيذلا سانلا مف نم ((كمسا» ىلإ ةدئاع

 ١7-51١ ددع ,78 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,بوُيأ رفس نم ةيناث ةءارق
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 تسيل لوقي رحبلاو . يف نكت مل لوقي رمغلا . (ةايحلا) ةويحلا ضرأ يف الإ دجوت الو

 ةميركلا رهاوجلا اهلداعت الو «جاجزلاو بهذلا اهلثامب ال «جزوريفلاو رولبلاب الو
 غابصلا ناولأ ةرثك اههبشت ال «ةميركلا ةراجحلا نم ٌريخ ةمكحلا .ةصّصفملا متاوخلاو

 ال ٍءيش ْلكو .يش لك نم ٌريخ ةمكحلا .قيقعلاو دّومزلاب لدبت الو «ةيهبلا

 يكل نات ناكم يأ نهاةعل دما راجل « شوك رهاوج اهلداعت ال .اهيواسي

 . ءامسلا ريط نع ةرتتسمو (« يح لك نيعأ نع ةيفخ يه .اهمهف ناكم وه نيأو

 . دّيس اي كرابو

 ١- "” ددع ك حاحصإ .ديس اي كرابو «ناميلس ةمكح رفس نم ةئلاث ةءارق

 اا

 نيذلاو «ةلوهسب اهنورصببي اهنوّبحي نيذلاو ءدسفت نلو ةّيهب ةمكحلا نإ

 هنوكل «بعتي ال اهيلإ جلدي نم .اهبلط نوهتشي نيذلل رهظتو ءاهنوفداصي اهنوجهتبي
 نورهسي نيذلاو «ةنطفلا لامك وه اهيف رّكفتلا نإ .داهتجاب هباب ىلع ةمئاق اهدجي

 قرطلا يفو .اهقحتسي نم ةدقتفم ءيجت امنإ اهنأل ءاًعيرس مه ريغب نونوكي اهلجأ نم
 ,بدألاو قحلا اهتوهش ةيادب نإ .مهاقلتت ٍةيور لك يفو اًمئادو ءمهل رّوصتت
 يذلا قحلا اهعئارش ىلإ ءاغصالاو اهعئارش ظفح اهتبحمو .اهتبحم بدألاب مامتهالاف

 ىلإ دعصي ةمكحلا ءاهتشاف .هللا ىلإ بّرقت ةدسافلا ريغلا لامعألاو ءدّسفي ال

 ةمكحلا اومركأف « كلملا بيضقو ربانملا نووهت بعشلا ةالو اي متنك نإف . توكلملا

 ير ب الا نيكو يقلل حتما تتوغل ميقا ا ركاب
 . ةماقتسالا زواحجتأ الو اًرهاظ اهتفرعم لعجأو ءاّمدق ناك ام ثحبأ ينكل « مكنع

 . دّيس اي كرابو

 هام-4 4 ددع ,ا/ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ىصوأ امك « ةيّربلا يف تناك انئابآ ةداهش ةّبق اذوه اه . يئاّبحأ اي «دّيس اي كراب



 لوالا تزيناك روش ظ ا

 عم انؤابآ اهلخدأ يتلا هذه .هارأ يذلا هبشلاب اهعنصيل ىسوم عم ملكت يذلا كلذ

 مهمادق نم مهحرط نيذلا بوعشلا نم . مهل اًناريم هللا اهحنم يتلا ضرألا ىلإ عوشي
 هلإل اًنكسم دجي نا لأسو .هللا مامأ ًةمحر دجو يذلا دواد مايأ ىلإ ىتح تهتناو

 لاق امك يدايألا ةعنص يف لحي مل ٌيلعلاو « تيبلا هل ىنب ناميلس نأ ريغ « بوقعي

 لاق يل ترن كيب يأف .. دق: ثح عطوه ضرآلاو. .هةييرك ءامسلا نإ :ينلا

 ةاسقلا اهيأ اي ؟اهلك هذه تعنص يدي سيلأ ؟يتحار ناكم وه ناكم يأو ؟برلا

 سدقلا حورلا نومواقم نيح لك يف متنأ . مهعمسو مهبلقب نينوتخما ريغلاو باقرلا
 نيذلا اولتق دق .هولتقي ملو «مك ؤابا ةدهطضي مل ءايبنألا نم نّمف .اًضيأ مكئابآ لثم

 ةعيرشلا متلبق دق نيذلا متنأ هومتلتقو هومتملسا يذلا ّرابلا ءيجم نع اوأبنأف ءاومدقت

 .دّيس اي كرابو .اهوظفحت ملو ةكئالملا ةيصوب

 ١-١١ ددع .ا/ حاحصإ .نييناربعلا ىلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 0 كلم وهف ءاذه (قداصيكلم) قدازيكلم امأ .يتوخإ اي ديس اي كراب
 . هكر ابو كولملا برح نم فرصنا نيح ميهاربإ ىّقلت يذلا وهو . يلعلا هللا ربح

 6-52 رباع هسا رم يوتا ص مرتو اربإ ىّدأ

 هدب الور + لوتايقلا نانا هلو هيأ كك رتل كو ىرقلسلا كلت رع يذلا ميلاس كلل
 انع ا ورظناف:٠ .دبألا ىلإ هتّيربح مودت هللا نبا هبشب نكلو .هتايح ىهتنم الو « همايأ

 نوريصي اوناك نيذلاو «روخبلاو روشعلا هل ىّدا ءابآلا سيئر ميهاربإ نإ ءاذه مظعأ

 بعشلا نم روشعلا اوذخأي نأ ةّئّسلا يف ةضيرف مهل تناك «يوال ينب نم اًرابحأ

 يذلا اذه امأف . ميهاربإ بلص نم اًضيأ مه مهجرخم ناك ذإ «مهتوخإ مه نيذلا

 . دعولا لان يذلا كلذ كرابو ميهاربإ نم روشعلا ذخأ هنإف « مهلئابق يف بتكي مل

 روشعلا ذخأي امنإ انههو .هنم لضفأ وه نّمِم ةكربلا لبقي صقانلا نا ةعزانم الب امأ

 نإ :لئاق لوقك و .ّيح هنأب باتكلا هل دهش يذلا اهذخأيف كانه امأ .نوتومب موق

 هدعب ناك ذإ روشعلا ىّدأ دق ميهاربإ ةطساوبف ,روشعلا ذخأي ناك يذلا كاذ يوال

 . دّيس اي كرابو . (قداصيكلم) قدازيكلم هاقلت ذإ ءهيبأ ميهاربإ بلص يف
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 8-61 ص) ام لوسر ديع

 ١-١5 ددع .5 حاحصإ .ديّس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 نوعمسي الو «يننوقّدصي ال ليئارسإ ينب نإ :برلل لاقو ىسوم باجأف
 ؟كدي يف يتلا هذه ام :برلا هل لاقف .برلا كل رهظي مل نولوقي مهنأل « يتوص

 برهف .اًنابعث تراصف .اهاقلأف . ضرألا ىلع اهِقلأ :برلا هل لاف .اصع :لاقف

 هلإ « مهئابآ هلإ برلا كل رهظ دق نأب كوقّدصي اميكل :هل لاقف .ودي يف اصع راصف

 . كّبع يف كدي لخدأ :اًضيأ برلا هل لاق مث . بوقعي هلإ «قحسإ هلإ « ميهاربإ

 ىلإ كدي در :برلا هل لاقف . جلثلاك ءاصرب يه اذإو .اهجرحخأو هّبع يف هدي لخدأف

 اوقّدِصي مل اذإ :هللا هل لاقف . همحل نولك تداعف ءاهجرخأو ِهّبع ىلإ هّدي َدرف . كّبع

 نيتاهب اوقّدصي مل نإو . ةيناثلا ةيآلا لوق اوقّدصيف «ىلوألا ةيآلا لوق اوعمسي ملو

 كلتو « سبيلا ىلع هبكساو رهنلا ٍءام نم ذخف .كتوص اوعمسي ملو «نيتيآلا

 اي كنم بلطأ ىنإ :برلل ىسوم لاقف . سبيلا ىلع امد ريصت اهذخأت ىتلا هاومألا

 نيح نم الو ءاّضيأ سمأ لوا نمو « سمأ نم قطن يذ لجرب تسل ينإ « يبر
 مفلا قلخ يذلا وه نم :برلا هل لاقف .ناسللا ليقثو غنلأ ينوكل كدبع تبطاخ

 ؟برلا انأ سيلأ ؟ىمعألاو ريصبلاو ٌمصألاو سرخألا قلخ يذلا وه نم وأ ؟ناسنالل

 . كرابو . ملكتت اذام كمّلعاو كمف يف نوكأ انأو نآلا بهذأف

 أؤ ء-ا“ ددع ا حاحصإ .دّيس اي كرابو :لايقزح ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 دراملا بعشلا ىلإ ليئارسإ ينب ىلإ كلسرم ينإ ءرشبلا نبا اي :حورلا يل لاقو

 تباصت نيذلا ءانبألا ىلإو « مويلا ىتح يب اودحجو مهؤابآو مه يلع اودّرمت نيذلا
 :ةابرالان ابر لوقو ءاذكه :مهل لقف مهيلإ كلسرأ انأف . مهبلق يسقو مههوجو

 . مهطسو يف ٌييبن كنأ نوملعيو «نيرمرمملا تيب مهنأل نوفاخيو نوعمسي مهلعلف
 كنومواقي مهنأ لجأ نم « مهمالك نم عزجت الو مهنم فخت ال رشبلا نبا اي تنأو



 ام لوسر ديع 0

 نوفاخيو نوعمسي مهلعل يلاوقأب مهملك نكل ..نيرمرمملا تيب. مهنأل («مههوجو

 اًرمرمم نكت ال . كل هلوقأ ام عمساف ءرشبلا نبا اي تنأ امأ .نيرمرمملا تيب مهنأل

 ىلا تّدتما ٍديب اذإو تيأرف . كيطعأ ام لك و كمف حتفا نكل « نيرمرمملا تيب لثم

 .جراخ نمو لخاد نم ةبوتكم تناكو «يمادق اهرشنف ءرفس ةفيحص اهيفو

 . كرابو

 ١-84 ددع ,"* حاحصإ .ديس اي كرابو لوألا نيّيباكملا رفس نم ةثلاث ةءارق

 اوناك نيذلا عيمجو هتوخإ عيمج هنيعي ناك و هيبأ ضوِع يباكملا اذوهي ماقو

 دجملا رزغأو اذوهي مظعو .حرفلاو ةذللاب ليئارسإ لاتق نوبراحي اوناك و .ُةابأ نيعبات

 را ىمحو اًبورح عنص . هح الس ةلاب قطنمتو ,راّبجلاك عردلا سبلو ( هبعشل

 درط .:ديبعلا دع رئازلا مسالا ليشك و. :هلامعاب هسالاب انوش راهو هةقيس

 مهفوخ نم تعزفو «ةمثألا تبره .رانلاب هبعش يقحاس قرحأو «ةيانعلاب رارشألا

 اك ولم قياضو رمرمو .هذيب صاالخلا يطعاو ءاوبرطضا مثولا يلماع عيمج و . هنم

 .رهدلا ىلإ ىتح ةكربلا نوكي هراكذتو .هلامعأب هذّدلو ليئارسإ حّرفو .ةريثك

 هربخ عاشو . ليئارسإ نع بضغلا درو ع نيقفانملا اهنم كلهاو ءادوهي ىرف فااط

 كبس ايدك رايو .نيدّدبملا عَمجو ضرألا يصاقأ ىلإ

 ١5-4" ددع ١5, حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 «ةذاصلاو ةرلضلا ىلإ توقلطس نحن امني. ناك و . ىتابخأ اي ديس اياكراب

 يتلا تافيرعتلاب ةليزج ةراجت اهيلاومل لمعت تناك و . فيرعتلا حور اهل ةيراج انب تقتلا

 نإ :ةلئاق حيصت يهو ءانرثا يفو سلوب رثإ يف يشمت تناكو ناهلمعتست تناك

 اذكه لعفت تناك و «(ةايحلا) ةويحلا قيرطب مكنورّشبي يلعلا هللا ديبع موقلا ءالؤه

 جرخت نا حيسملا عوسي مساب كرما ينإ :حورلا كلذل لاقو سلوب ٌدتحاف . ةريثك اًمايا

 . مهتراجت ءاجر اهنم جرخ دق ناب اهيلاوم ىأر املف . جرخ ةعاسلا كلت يفو .اهنم



 :١١ كايرق شير

 ىلإو طرشلا ىلإ امهومّدقو «قوسلا ىلإ امهب اوتأو امهوبذجو اليشو سلوب اوكسم
 «نايدوهي امهنأل انتنيدم نافجرُي نيناسنالا نيذه نإ :مهل نيلئاق ةنيدملا ءاسؤر

 عمتجاف . نيينامور نحن اننوكل ءاهب لمعلاو اهلوبقب انل نذؤي مل تاداعب انل نايدانيو

 امهودلج املف .ادلجُي نأ اورماو امهباوثأ ٍذئنيح طرشلا قشف «ٌريثك عمج مهيلع

 املف وه امأ . صرحتب امهب ظفتحي نأ ناجسلا اورمأو نجسلا يف امهوقلأ ( اًريثك

 امهلجرأ قثوأو لخادلا نجسلا تيب يف امهسبحف ءامهلخدأ .ةيصولا هذه لبق

 ناكو .هللا ناحبسيو نايلصي اليشو سلوب ناك ليللا فصن يفو .ةرطقملاب

 «نييبلا »تاتباسأ .تيقرإو ةميظعب ةلرار هع كلت راما ةنرعمسي نسوا
 ناّجسلا ظقيتسا املف . مهعيمج تاقاثو تلحناو ءاهلك باوبألا تقولل تحتفناو

 نأب نظي ناك .هنأل هسفن لقي نأ دارأو اًنيس دخأ :ةحرتتم عحسلا باوبأ فارو
 اًيش كسفنل عنصت ال :هل ًالئاق لاع توصب سلوب (هادانف) هدانف .اوبره نيسوبحا

 ىلع ةدكو. هدعت ري وهو ةليغاد رفطو. «اكجاريم هل راثأك . نحت ابيه انك نأل :ءاككر

 نأ يلع بجي اذام «ىتاداس اي :امهل لاقو ءاجراخ امهجرخأو اليشو سلوب مادقأ

 ا كتبو 5900 , حيسملا عوسي ابو نما :هل الامف ؟ايحأ يكل لعفأ

 نم امهلّسغو امهذخأ ليللا يف ةعاسلا كلت يفو .برلا ةملك هتيب لهأ عيمجلو
 هتيب ىلإ امهدعصأف امهذخأو . مهعيمج هتيب لهأو وه دمتعا هتعاس نمو .امهدلج

 . دّيس اي كرابو .هللا نامبإب هتيب لهاو وه حرفي ناك و «ةدئام امهل عضوو

 2١7 حاحصإ .نييشنروقلا ىلا ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 م! ١ "ب ١4-١" ددع

 ءايبنألا مهدعبو ًالوأ لسرلا هتعيب يف عضو هللا نإ . يتوخإ اي «دّيس اي كراب
 ءافشلا بهاوم مهدعب نمو («تاّوقلا يعناص مهدعب نمو , نيملعملا مهدعبو

 اًعيمج مه له مأ ,ًالسُر اًعيمج مه لهفأ .نسلألا عاونأو «نيرّيدمو نينواعمو

 اًعيمج مهل له . تاّوق وعناص اًعيمج مه له مأ ,نوملعم اًعيمج مه له مأ «ءايبنا
 متنأ نإف .نورّسفم اًعيمج مه له «ةنسلألاب اًعيمج نوقطني له .ءافشلا بهاوم

 . لضفأ اليبس مكيرأ اًضيأ انأف «ةلضافلا بهاوملاب مترياغت



 ساحنلاك ترص «ةّبحما يف نوكت ال مث «ةكئالملاو سانلا ةنسلاب قطنأ ينأ ول

 رارسألا فرعأو ةءوبنلا يل تناك ولو .اًنوص يطعي يذلا جنصلاك وأ «نطي يذلا

 يف نكت ملو لابجلا لقنأ ىتح ناميإلا لك يف راص ولو ءهلك ملعلاو ءاهعيمج
 قرحُيل يدسج عفدأو نيكاسملل يل وه ام لك معطأ ينأ ولو .اًيش تسلف . ةّبحم

 .دّيس اي كرابو .اًيش حبرأ تسلف «ةّبحم يف نكت ملو

 ١٠٠١-١٠١6( صر ام ديهش ديع

 1١4-254 ددع .” حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لايناد ةءوبن نم ىلوأ ةءارق

 بوه-)

 نودبعت ال وجاندبعو كاشيمو كاردش اي اًقحأ :مهل لاقو كلملا رّصنتخب باجأف

 يفف «نيدعتسم متنك نإ نآلاف .هتمقأ يذلا يبهذلا منصلل نودجست الو يهلإ

 لك و «جنصلاو رائيكلاو راثيقلاو روفاسلاو نرقلا توص اهيف نوعمست يتلا ةعاسلا

 ةعاسلا كلت يفف اودجست مل نإو .هتعنص يذلا منصلل نيدجاس اورخف ءرمزلا عاونأ
 كاردش باجأف اي سا رانلا نوتأ يف نوقلت

 رمألا اذه نع كيبيجن نأ. نحت اسلي ال ةيقالملا راطعشبا ارلاقو رساتديهو .كاشيفو

 نم انصلخيو «ةدقّتملا رانلا نوُنَأ نم انيّجني نا ردقي يذلا وه هدبعن يذلا انهلإ نوكل
 دجسن الو كهلإ دبعن ال اننأب « كلملا اهيأ اي كدنع اًمولعم نكيلف . كلملا اهيأ اي كيدي

 ىلع ههج و رظنم ريغتو :اًبضغ كلملا رّصنتخب ًالتما ٍذئنيحف . هتمقأ يذلا يبهذلا منصلل

 ؛ العتشم ناك اًمع فاعضأ ةعبس نوتألا لعشُي نأ رمأو . وجاندبعو كاشيمو كاردش

 نوتأ يف مهوقليو وجاندبعو كاشيمو كاردش اوطبري نأب ةّوقلا يديدشلا لاجرلا رمأو
  مهبايثو مهتيذحاو مهسنالقو مهليوارسب لاجرلا كئلوا مهطبر ٍذئئيحف .ةدقتملا رانلا

 ًالعتشم نوتألا ناك و « مهّتحَت تناك كلملا ةملك نأل ,ةدقّتملا رانلا نوتأ يف مهوقلأو
 ءالؤهو .رانلا بيهل مهلتق وجاندبعو كاشيمو كاردش اوقلأ نيذلا لاجرلا امأ .ةدايزب

 رانلا نوتأ طسو يف نيفّتكم اوطقس وجاندبعو كاشيمو كاردش يأ «ةثالثلا لاجرلا

 برلا نيك رابمو هللا نيحبسم بيهللا فوج يف نوشمتي اوناكو ع ةدقتملا
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 باجأف .كلملا اهيأ اي ءاّمح معن :نيلئاق هوباجأف ؟نيفّتكم لاجر ةثلث ةدَّتملا رانلا نوتأ

 سيلو «رانلا طسو يف نوشمتي نيلولحم لاجر ةعبرأ ىرأ اذنأاه :مهل لاقو كلملا

 رانلا نوتا باب ىلإ كلملا رّصنتخب مدقت ٍذئنيح . هللا نبا هبشي عبارلا رظنمو «داسف مهيف

 . اوّملهو اوجرخا يلعلا هللا ديبع وجاندبعو كاشيمو كاردش اي :ًالئاق خرصو «ةدهّنملا

 نأب لاجرلا كئلوا نوري اوناكو . كلملا ءامظعو تاّوقلاو ءاسورلاو شويجلا طسو

 يذلا وجاندبعو كاشيمو كاردش هلإ كرابت :لاقو كلملا رّصنتخب باجأف . مهب رمت مل

 . كرابو . هيلع اولكتا نيذلا هديبع صلخو هك الم لسرأ

 م511-1/ ددع .5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,يناثلا نييباكملا رفس نم ةيناث ةءارق

 ,ةّوقلاو ةعاجشلاب ملاعلا اذه نم تجرخ اذإ اذه لجألف :خيشلا رزاعيلا لاقف

 مهحنمأو «ةّوقلاو توربجلا لاثم ناّبشلا كرتأو .اهل قحي اًماركإ يتخوخيشل لعجأف

 رقوملا سومانلا نع توملاو دئادشلاو تاقيضلل حرفلاب مهسفنأ اومّلسي يكل ةعاجشلا

 تاباذعلا ىلإ هورضحاو تقولل هوبذج «مالكلا اذه لاق ذإو .دجمملاو سوّدقلاو

 اولاحتسا «هوّبيحم مهنأك «ليلقب كلذ لبق نم اوناك نيذلا كلوا امأ . تاقيضلاو

 اًريبكت كلذ لاق هنأ نوبسحي اوناك مهنأل هلاق يذلا مالكلا اذه ببسب هيلع ةوادعلا ىلإ

 نإ :ًالئاق دّهنت «هِتاباذعب تومي نأل اًيرق ناك ذإو .هودلجي نأ اوأدتباو .اًراختفاو

 اذه نم تلفأ نأ عيطتسا ينوك عم هنأب « سّدقملا ملعلا هل يذلا ّبرلا ىدل ٌرهاظ اذه

 انأ يسفنب يننكل « يدسجب عاجوالاو دلجلاو تاقيضلا لمتحأ انأ اهف ءوجنأو توملا

 لوقي ناك ذإ اذكهو .هتفاخمو ّبرلا سومان لجأ نم هذه لمتحا ينوكل ناحرف

 .طقف ناّبشلل ال «ةّوَقلا هبشو «توربجلا لاثم هتومب ىقبأو ملاعلا نم جرخ ءهذه

 .ديس اي كرابو . بعشلا نم ٍةرثكل نكل



 ان.ديهللا دبع ١

 ١ جر ذردع ع" حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لوسرلا انحوي ايؤر نم ةثلاث ةءارق

 اًئيم راص يذلا رخآلاو لوألا هلوقي اذه نأ ءانريمسا ةسينك كالم ىلإ بتكاو

 يف مكنم اًموق ىقلي نأ ديتع ناطيشلا اذوه اه . اهملأتت نأ تنأ ٌديتع ىتلا مالآلا نم

 كيطعأ انأ و, «قنوملا شن انيهأ نكف .غايآ ةرشع نوقياضعتف اوياجعت اميكل نعسلا

 ال بلغي نّم :سئانكلل حورلا هلوقي ام عمسيلف «ناذأ هل نم .(ةايحلا) ةويحلا ليلكا

 . ديس اي كرابو . يناثلا توملا ِهذؤي

 ١-١١ ددع ”١7, حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 (سدوريه) سيدوريه يديألا ىقلا نامزلا كلذ يف .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 لتقو «مهيلإ (ءيسُيل) يسأيل ةسينكلا يف نيذلا سانلا ىلع سوفيرغا ىّتكملا كلملا

 تيس اها ها ؛ةوهبلا ىطراددق اذه ا ىاراملو . نحوي انخا ترقي فيسلاب

 رشع ةتس ىلإ ُةملسأو نجسلا يف ُهاَقلأو هطبضف «ريطفلا مايأ تناك و .افصلا ناعمس

 اًظوفحم ناعمس ناك ذإو .دوهيلا بعشل حصفلا دعب همّلسي اميكل هوظفحيل اًيطرش

 ةليللا كلت يفو . ةسينكلا نم ٌةمئاد (ةالص) ةولص هلل هنع مدقتت تناكف « نجسلا يف

 اف يرو نيام يش خيب انكا) نائما هناك نإ اها هيلي نا اةديع ناك و

 نم ناتلسلسلا تطقسف . اًعرسم مق هل لاقو هماقأف عهبنجب هزخلو هلك :كتيبلا ىف

 درت هل لاق مث . كلذك عنصف .كيفخ سبلاو كيوقِح ددشا :كالملا هل لاقو ودي

 , يقيقح كالملا ةطساوب راص يذلا نأ ملعي نكي مل ذإ هل اًعبات جرخف . ينعبتاو كبايثب

 بابلا ىلإ ىتح ايتأ يناثلاو لوألا سرحملا ازاج املف .ايؤر ىري هنأ نظي ناك هنأل

 .هنع كالملا دعابت اًدحاو اًقاقز ازاجو اجرخ املف .هتاذ نم امهل حتفناف .ديدحلا

 نم ينذقنأو هك الم لسرأ برلا نأ قحلاب نآلا تملع دق :لاقو ناعمس ٍذئئيح ققحتف

 .دّيس اي كرابو . ىلع هب ركفت دوهيلا تناك يذلا ءيشلا نمو كلملا سدوريه دي
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 ةوقلا ةمظع نوكتل فزخ ٍءانإ يف انل ةريخذلا هذهو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 «بجشن الو فّهلتن «قنتخن سيل نكلو ٍءيش لك يف قياضتن دق .انم ال هللا نم
 , عوسي ةتوتيم انداسجأ يف نيح لك يف لمحنو . كلهن الو مده ءلَّذْحُن الو درطن

 توملا ىلإ مّلسن ءايحألا نحن انك نإف .انداسجأ يف اًضيأ عوسي (ةايح) ةويح رهظتل

 . تئاملا اذه اندسج يف اًضيأ عوسي (ةايح) ةويح رهظت اذكه «عوسي لجأ نم

 حورلا كلذ اًضيأ نآلا انل ناك ذإو .مكيف (ةايحلا) ةويحلاو ءانيف لمعي نآلا توملاف

 نم نمؤن نحنو . تملكت اذهلف تنمأ ينإ :بوتكم وه امك «نامبإلل يذلا دحاولا

 اًضيأ نحن انميقيس عوسي اًئبر ماقأ يذلا كلذ نأ ملعنو .اًضيأ ملكتنو اذه لجأ

 تلضافت اذإ ىتح مكلجأ نم وه ءيش ّلك نإ .هيلإ مكعم انبّرقيو «عوسي ةطساوب

 ناك ْنإو هنأل «”لمن ال اذه لجأ نمف .هللا دجم ركشلا رثكي + نيريثك ىف ةمعنلا

 نامزلا اذه قيضو ءاًمويف اًموي دّدجتي نطابلا انناسنإ نإف ءدسفي رهاظلا 5 انناسنإ

 حرفن انسلف .روهدلا دبأ ىلإ هل ةياغ ال اًميظع اًدجم انل ّدِعُي هنإف ءاّدج ليلقلا ريسيلا

 قيرتلا كلاهما قرت قلادتإ رتل ىلا كاتب عكلا ترن“ ىتلا ءايشألا هده

 . دّيس اي كرابو . ةيدبأ

 ١١8-٠١8( صر ام فرتعم ديع

 2٠١ حاحصإ .دّيس اي كرابو .ميكحلا ناميلس لاثمأ رفس نم ىلوأ ةءارق

 ددع 5-١١

 قيّدصلا ركذ .مثإلا هيطغي ةمثألا مفو «قيّدصلا سأر ىلع نوكت ةكربلا
 هاتفش ةيردزملاو ءاياصولا لبقي بلقلا ميكح .دمخي نيقفانملا مساو «ةكربلل

 زمغي نم .فرعُي هقرط سكعي نمو .اجرلاب كلسي «ةعادولاب كلسي نم . طبضُي
 يه (ةايحلا) ةويحلا نيع .اًمالس عنصي اًراهج خّبوي نمو .اًعجو يطعُي ءاًركم هينيعب



 ام فرتعم ديع (١

 يطغي يزخلاو «ةموصخلا ضهنت ةضغبلا .مثإلا ُهبجحي ةمثألا مفو .قيّدصلا مف

 . بلقلا صقانلا لجرلا اصعلاب برضي هيتفش نم ةمكحلا جرخي يذلا . ةمثألا عيمج

 . ةئيضخ .نذُم .ءاينغالا ةينق . راسكنالا بيرق عرسملا مفلاو  ملعلا نوفخي ءامكحلا

 . ةئيطخلا يي تالغو « (ةايحلا) ةويحلا قيّدصلا لمع . مهجايتحا نيكاسملا مّشُهتو

 . كرابو

 ١ه-ا/ ددع .«54 حاحصإ .دّيس اي كرابو «ناميلس ةمكح رفس نم ةيناث ةءارق

 ىقتلي مايألا ةلوطب تام نإو .ةحار ىف نوكيسف «ءالجاع تام اذإ قيّدصلا نإ

 امنإو «ليكلاب مهينس ددع الو مايألا ةرثكب تسيل راقولاو ةخوخيشلا نإ .ماركإلا

 هللا يضري نّم .اهيف سند ال (ةايح) ةويح ةخوخيشلا نسو .ناسنإلا هقِف بيشلا
 هّمهف ةليذرلا رّيغت نأ لبق فطخُيو .لقني ةأطخلا نيب اًشئاع نوكي امنيبو .بَحُي

 دسفي ةوهشلا حومطو ع تيا ريخلا :ليببفا *قلا, كين نأ ةلايسل َّشعلا لضَي الو

 ةيضرم تناك هيف نال ةليوط ندم لمكا ةريب ة دع ىف وتااذإو . حلاصلا ريمضلا

 كلذ بوعشلا :ثارق .. غلا ظطسو نم الجاع هعفر .كلذلف اراب ناك هتوكلو...هلل

 يه همحارمو هتمعنو هللا مكح نإ .اذه ىنعم ام مهريمضب اولصحي ملو اومهفي ملو

 ١-4 ددع ١8, حاحصإ .دّيس اي كرابو ؛لايقزح ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 ضرأ يف لثملا اذه نولثمت متنأ اذامل رشبلا نبا اي :ًالئاق برلا لوق لإ ناكو

 هير لوقي الآ ةرعب تبرك ءادبلا تاتسأ و غريمتلا اولك أ ءابآلا نإ: قيلتاف ليئاوسإ
 . يل يه سوفنلا عيمج نأ لجأل ليئارسإ يف لثملا اذه اًضيأ لْثَمُي ناك نإ . بابرألا

 نإ لجرلاو .تومت ىهف أطخت ىتلا سفنلاو . يل امه نبالا سفنو بألا سفن نإ
 ينب ناثوأ ىلإ هقرط عفري ملو لابجلا يف لكأي ملو ًالدعو اًمكح عنصيو اراب ناك

 اًناسنإ ملظي ملو «ةثماط ةأرمإ برتقي ملو هبيرق ةأرمإ سّندي ملو مهتادوبعمو ليئارسإ
 نايرعلا سبلأو « عئاجلل هزبخ نم ىطعأو ,هذخأ يذلا بهذلا درو «ةرّسخي ملو
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 قحلاب اًمكح مكحو «مثإلا نع هّدي درو ءادئاز ذخأي ملو ءابرلاب ضرقي مل ءاّبوث
 عنصي نم ءامح عنصو يماكحأ ظفحو « ياياصوب كلسو ( هبيرقو لجرلا نيب

 .دّيس اي كرابو .بابرألا بر لوقي (ةايحإ ةويج ايحيو «ّراب وهف اذكه

 أ١ 4-5 ددع . حاحصإ .ىلوألا لوسرلا سرطب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 عم نيمّلأتمو قافتالاب مكعيمج اونوكت نأ لامكلاو . تابعا اي «ديس اي كراب

 ا ل يي يلا

 مكنأل نيكرابم اونوك كلذ فالخب لب «ٍةميتش لدب ةميتش الو «ةئيس ضوع ةكيس
 اًمايأ ىري نأ بحيو نآلا (ةايحلا) ةويحلا ديري نم نإ .ةكربلا اوثرت يكل متيعُد اذهل

 عنصيو ٌرشلا نع دحيل . شغلاب املكتت ال هاتفشو ءرشلا نع هناسل ففكيلف « ةحلاص

 هينذأو نيقيّدصلا ىلع ْبّرلا ينيع نأل «هئاغتبا يف عسيو مالسلا بلطيل .ريخلا

 متنك نأ اًرش مكل عنصي يذلا (وه نمف) ونّمف .رارشألا ىلع ههجوو . مهل ناتصنت
 نيذلا نم اوفاخت ال .مكابوطف ءّربلا لجأ نم متمّلأت نإو .تاريخلا ىلع نيرياغتم

 .دّيس اي كرابو . مكبلقب حيسملا ْبّرلا اوسّدق لب اوبرطضت الو « مكنوفّوخي

 ددع ,4 حاحصإ . سسفأ لهأ ىلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 "ح5 8 م

 عم ناسنإلا ملكتيلو بذكلا مكنع اوحرطا اذهلف .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 ىلع سشلا هيرفت الو. .اومثات الو اوبطغا| .. نضعب اننضعب ءاضعأ انناف. . قلاب: ةييرق

 . نآلا قرسي الف « ىضم اميف قرسي ناك نّمو .اناكم سيلبإ اوطعت الو « مكبضغ
 مكهاوفأ نم جرخت الو .جاتحملا يطعي ام هل نوكيل .تاريخلا لمعيو هيديب ّدكي لب

 ا 00 راج اعلا ديا حوا

 طخسو ٍةرارم لكو .صالخلا مويل هب متمتخ يذلا سودقلا هللا حور اون
 ضعبل اًضعب نيلهس اونوك و لا ا

 .يسمملاب انَع هللا ىفع امك ضعي نع: وكضعي قعبلو .ءامخرو



 لدي حيبملا ايحأ امك يلناب اوكتساو ....ءانسألا ءايبألا#هللاب نآلا:اويتكتو

 . دّيس اي كرابو . بّيطلا فرعلل هلل ةحيبذو اًنابرق اننود هسفن

 ١١8-١١١( ص) ام فقسأ ديع

 ١-١7 ددع ,8 حاحصإ .دّيس اي كرابو .رابحألا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ةحسملا نهدو بايثلا ذخو ءهعم هينبو نوره مّدق :هل لاقو ىسوم ّبرلا ملكو
 . نامزلا ةّبق باب ىلإ اهلك ةعامجلا عمجاو .ريطف نم ةلسو نيشبكو ةئيطخلا روثو
 لاقف .نامزلا ةّبق ماّدق ىلإ اهلك ةعامجلا تعمتجاف .ّبرلا هرمأ امك ىسوم لعفف

 نوره ىسوم مّدقف .لعفُي نأب برلا رمأ يذلا رمألا وه اذه :ةعامجلا لكل ىسوم

 هطسو ٌدشو ًءادر هسبلأو «رانزلاب هقطنمو اًصيمق نوره سبلأ مث ءاملاب مهلّسغو هينبو
 ىلع رّيصو .ءادرلا اهقوف لعجو ةّبجلا راثزب هقطنمو «ةّبجلا اهقوف لعجو ةقطنملاب
 ًاليلكإ ههجو لباقم ةفصنملا ىلع لعجو هسأرب ةفصنملا عضوو . قدصلاو ملعلا ءادرلا

 حسمو ةحسملا نهد ىسوم ذخأو « ىسوم ّبرلا رمأ امك سدقلا ليلكإ «بهذ نم

 لك و حبذملا حسمو تاّرم عبس حبذملا ىلع هنم شرو اهسّدقو اهيف ام لكو «ةبقلا هب
 هحسمف نوره سأر ىلع ةحسملا نهد نم ضافأو هسّدقو هلفسأو ضوحلا حسمو هتينآ
 . ديس اي كرابو .هسدقو

 248 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,خاريس نب عوشي ةمكح رفس نم ةيناث ةءارق

 ا5١-ا/ ددع

 اًيدبأ اًدهع هل لعجو . يوال طبس نم هريظن هماقأو هاخأ نوره ىف عفرو

 ةللك و لالجلا بايث هّسبلاو دجملا ةقطنمب هدّلقو دجملا يف هدعسأو بعشلل اًربح هرّيصو

 هسبلا . هسنج ينب راكذتل لكيهلا يف توصلا عمستل هيشم دنع ائوص يطعتل ةريثك

 نم قحمو لقاع ميكح لجر نم اجوسنم ًالمع ناوجرأو ٌرقو بهذ نم ٌةسّدقم ٌهَلح



 ١١ نايرق شير

 «يرهوجلا لمعو بهذ سيكب ةروصم ةنيمث رهاوجب عانص لمع «لوتفم ٍزمرق
 هعناتا ىلع قهذا نم ليلك. ليئارسإ :طابسأ ددغ بسك عراك للا شقنب ةشوقنم

 مل اذكهو .ةنّيزملا نويعلا قاوشأو ةّوقلا لمع ةماركلا دجمو سدقلا ةمالعب اًجوسنم

 ةونب نكلو «ءابرغلا نم ٌدحأ اهسبلي مل ءدبلا ذنم هلبق هذه لثم ةليمج ءايشأ نكت

 .ديس اي كرابو . تقو لك يف مهباقحاو مهدحو

 هل يذلا قداصلا سوّدقلا كاذ اهلوقي هذه :ايفلداليف ةسينك كالم ىلإ بتكاو

 . كلامعأ فرعأ ينإ . حتفي دحأ الو قلغيو ,قلغي دحأ الو حتفي يذلا دواد حاتفم

 35 وم ةريسي ةوف لل آل هقلغ لع حا ردقي ال اًنوتفم ايا: كفالق ةلطدت نق | 4وه

 نيلئاقلا كئلوأ نم ناطيشلا عمجم نم يطعأ انأ اذوه . يمسا ركنت ملو يلوق تظفح

 اذنأاه . ضرألا ىلع ناكسلا بّرجتل ةنوكسملا لك ىلع يتأت نأ ةديتعلا ىولبلا ةعاس

 يف اًدومع هلعجأ بلغي نم : كليلكإ ٌدحأ ذخأي المل كعم ام كسمأف ءاكيرس ىتآ

 ةنيدملا مساو يهلإ مسا هيلع بتكأو .دعب اميف اجراخ جرخي الو 2يهلإ لكيه

 هل نم .ديدجلا يمساو يهلإ ندل نم ءامسلا نم ةلزانلا ميلشروأ يهلإل يتلا ةديدجلا

 . ديس اي كرابو . سئانكلل حورلا هلوقي ام عمسيلف نانذأ

 /1١-/"8 ددع 7١, حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 متنأ :مهل لاق «سلوب ىلإ ةعيبلا خياشم ءاج املو .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 دبعأ تنك ذإ .نامزلا لك مكعم تنك فيك ايسآ تلخد موي لوأ نم ينأب نوملعت

 نواهتأ ملو «دوهيلا ركمب يلع جيهت تناك يتلا ايالبلاو عومدلابو ريثكلا عضاوتلاب هللا

 ذإ «تويبلاو قاوسألا يف مكملعأو مكل زركأ يكل .2مكسوفنل يغبني امم ءيشب
 انأو . حيسملا عوسي انّبرب ناميإلاو « هللا ىلإ ةبوتلا ىلع نيينانويلاو دوهيلا دشانأ تنك



 ام فقسا ديع ١ع

 نأ ريغ .اهيف ينبيصي ام ملعأ تسلو «ميلشروا ىلإ ٌقلطنمو حورلاب ٌروسأم نآلا
 ةديتع دئادشلاو تاقاثولا نإ :يل لوقيو «ةنيدم لك يف يل دهشي سدقلا حورلا

 يتلا ةمدخلاو يبعس لّمكا اميكل «ءيشب يدنع ٌةبوسحم تسيل يسفن نكلو .كل
 (نل) مل مكنأ نآلا ملعأ انأو . هللا ةمعن ةراشب ىلع دهشا يكل «عوسي انّبر نم اهتلبق

 اذه لجأ نمف . توكلملاب مهترشبو مهنيب تلج نيذلا عيمج اي ءاّضيأ يهجو اونياعت

 لك مكملعا نأ نم فعتسا مل ينأل مكعيمج مد نم ءيرب ينأب مويلا مكل دهشأ
 سدقلا حورلا اهب مكماقأ يتلا ةيعرلا عيمجو مكسفنب نآلا اوسرتحاف .هللا ةّرسم

 لخدي قلطنا نا دعب نم هنأ ملعأل ينأل .همدب اهانتقا يتلا حيسملا ةسينك اوعرتل ٌةفقاسأ

 جاجوعالاب نوملكتم لاجر موقت اًضيأ مكنمو ةيعرلا ىلع قفشت ال ةيّوق بائذ مكعم
 ًادها مل ينأب نيركاذو نيظقيتم اونوك اذه لجأ نمف . مهوعبتيل ذيمالتلا اوّدري اميكل

 ينإف نآلاو .مكنم اًناسنإف اًئاسنا ظعأ عومدلاب تنك ذإ .اًراهنو اليل نينس ثالث

 عيمج عم اًناريم مكحنمت و مكينبت نا ةرداق يه يتلا هتمعن ةملكلو هلل مكعدوتسم

 نيذلا جايتحالو يجايتحالو نوملاع متنأو اًبايث وأ اًبهذ وأ َةّضف هتشا مل .نيسيّدقلا

 بعتن نا بجي اذكه نأب ءيش لك مكل ترهظأ دقو .هذه يدي تمدخ دق يعم

 يطعي يذلل ىبوط لاق وه هنأل حيسملا عوسي انّير مالك ركذن نأو ىضرملا دقتفنو
 ناك و .هعم موقلا عيمجو ىَلصو هيتبك ر ىلع اثج اذه لاق املو . ذخأي يذلا نم رثكأ

 اهلاق يتلا ةملكلا كلت ىلع ةدايزب نيبذعتم اوناك و هولبقو هوقنتعاف مهعيمجل ٌميظع ٌءاكب

 . كرابو . مهنم انلصفناو ةنيفسلا ىلإ هوقفارف .اًضيا ههجو نوري اوداع ام مهناب
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 نع نورهسي مهنإف مهل اوعضخاو مكيربدم اوعيط .يتوخإ اي ءديس اي كراب
 ال اذه نأل بضغلاب ال رورسلاب اذه اولعفي يكل مكباسح نوُدؤي سانأك مكسوفن

 مالسلا هلإو .ًالجاع مكيلإ عجرأل هذه اولعفت نأ ًةصاخ مكلأسأ انأو .ءيش لك



 11 نايرق شير

 انّير وه يذلا يدبألا قاثيملا مدب ميظعلا ةيعرلا يعار تاومألا نيب نم دعصأ يذلا

 نسحي ام انب لعفي وهو هتئيشمب اولمعتل « حلاص لمع لكب مكلمكي « حيسملا عوسي

 كيس اي ك رابو . نيمآ . نيدبآلا دبأ ىلإ دجملا هل يذلا حيسملا عوسيب همامأ



 ةناتخلا دعب دحألا ١م

 3095515-650 صر يناثلا مسقلا

 يرمقلا باسحلا ةعباتلا دايعألاو تادحآلا نمضتي

 1١1١1١-١١( ص) ةناتخلا دعب يذلا دحألا

 "55-17 ددع /١١. حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نيوكتلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 عيمجو هنبا ليعمسا ميهاربإ ذخأف «هنع دعص ميهاربإ عم همالك هللا لمكأ املو

 محل نتخف . هتيب لاجر نم نيذلا روك ذلا عيمجو هتضفب نيعاتبملا لك و «هتيب يدولوم

 محل نتخ نيح ةنس ةرشع ثالث نبا ناك هنبا ليعمساو .هتلرغ محل نتخ نيح ةنس

 يف نيدولوملا هتيب لاجر عيمجو هنبا ليعمساو ميهاربإ نتتخا مويلا كلذ يفف .هتلرغ
 .هلييس ايدك رابو . هعم اونتتخا اًضيأ ءابرغلاو ( هتضفب نيعاتما + هيب

 ١1-١8 ددع ٠١. حاحصإ .دّيس اي كرابو ,عارتشالا ةينفت رفس نم ةيناث ةءارق

 كهلإ ّبرلا ىشخت نا الإ «كهلإ برلا كلأسي يذلا امف ليئارسإ اي نآلاف
 ظفح و كسفن لك نمو كبلق لك نم كهلإ ّبرلا دبعتو .هبحتو هلبس يف كلستو
 ءامسلا .ءامسو: ءامسلا ةبرال .نأل' . ويلا اهب. كيضوأ انأ ىتلا ةينشو ةبرلا اياضو

 مهلسن راتخاو مهّبحاو . طقف مكئاباب ىضترا برلا امنإو .اهيفام عيمجو ضرالاو

 مكباقرأ اوظلغت الو .مكبلق ةلرغ اونتخاف .مويلا لثمك بوعشلا نيب نم مهدعب

 ذخأي ال فيخم ٌراّبجو ٌميظع ٌهلإ «بابرألا برو ةهلآلا هلإ وه مكهلإ برلا نوكل
 . كرابو .ةلمرالاو ميتيلا مكحي .ةوشر لبقي الو هوجولاب

 1١-5 ددع 2.4 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ايمرإ ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 الف ىمامأ نم كسند لزت نإو «يىلإ بتف ءبرلا لاق «ليئارسإ اي بتت نإ

 نوحدتميو بوعشلا هب كرابتتو .ٌربلاو مكحلاو قحلاب برلا وه يح فلحت و عزعزتت



 الو اًجارس مكل اورينأ :ميلشروأ ناكسلو اذوهي لاجرل برلا لوقي اذكه نإف .هب

 ناكس ايو اذوهي لاجر اي مكبلق ةلرغ اوعزناو ٌّبرلل اونتتخا ,كوشلا لع ارعرر

 . مكلامعأ ءوسل هئفطي نم نوكي الو لعتشيو رانلا لثم يبضغ جرخي الئل « ميلشروأ

 اوعداو ضرألا يف قوبلاب اوفتها . ميلشروأ يف اولوقو اوعّمسو اذوهي يف اورهظأ

 «نويهصل ةمالعلا اوعفرا .ةنيصحلا ىرقلا لخدنف اوعمتجا :اولوقو لاع توصب

 .ديس اي كرابو .اًميظع اًراسكناو لامشلا نم اًرش بلجا ينأل اوفقت الو اوّوقت

 + 1١-/1 54 ددع . حاحصإ .ةيكيلوئاكلا لوسرلا بوقعي ةلاسر نم لصف

51-0 

 ؛قافعنا مكيرللا ىف نأ ةرك ةريغ مكيف تناك نإف .. ىتاتحأ اي .ءدّيس اي كرآب

 اهنكل «قوف نم ةلزانب تسيل ةمكحلا هذه نأل ءاوبذكتو قحلا ىلع اورختفت الف

 كانين .«قانشنالاو نسما نوكي ثيحو. . نطايشلا نمو .سقنلا راكفأ نم ةسرا

 ءاّمالس ةءولممو ٌةفيفع اهنإف ولعلا نم يتلا ةمكحلا امأ .ءيدر ءيش ”لكو سجسلا

 دامثانأ ,ءايورقاذ أ ءةيستع تسلا ,ةلطاضا/ابنأو يسير 5 ءولمغ ةعبطم العبطتن

 . مالسلا يعناصل نامألاب عرزت اهنإف ّربلا

 يف لتاقتت يتلا تاوهشلا نم الإ تاموصخلاو بورحلا مكيف دجوت نيأ نم

 ام سيب مكنأل .نوذحأت الو نولأست . نولأست ال مكنأل . مكل ءيش الو نوبراحتو

 كامل ن1 يرق ةماعلا ارا ران اهنا نش هاري ورا
 مكلعل َوَأ .هلل اًودع ريصي ملاعلا اذه اًيحم نوكي نأ ديري نم .هللا دنع ةوادع

 ةميظع ةمعن نكلو .دسحلا ىهتشي انيف يذلا حورلا نإ :ًالطاب لاق باتكلا نا نوبسحت

 . نيعضاوتملل ةمعنلا يطعيو نيربكتملا عضاوي هللا نإ لاق اذه لجأ نمف .انّبر اناطعأ

 . دّيس اي كرابو



 ءندلا هرهز /717 ١
 أ 8-٠

 4-١5 ددع 5 حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 داع نأ نيك اجلال بح ذا لمعي يتلا انأ يرغب داس ايدلزاب
 هل بسُحف ةأطخلا رّرب نمب .طقف نمآ هنكل لمعي ال يذلا امأو .هل بجي نمك لب

 . لامعأ ريغب ٌربلا هلإ هل بسحي يذلا لجرلل ىبوط :اًضيأ دواد ل ااه امك واكو هئاحا

 لجرلل ىبوطو . مهاياطخ ترتّسو مهتاعّيس مهل تكرت نيذلل ىبوط :لوقي ثيح
 نإ لوقن اننإ ؟ةلرغلل مأ ناتخلل نآلا ىبوطلا هذهفأ . هتكيطخ هللا هل بسحي مل يذلا

 كلذ ناك سيل « ةلرغلاب مأ ناتخلابأ كلذ هل بسُح فيكف ارب هل بِسُح ميهاربإ ناميإ

 لكل اّبأ نوكيل ةلرغلا لاح يف هنامبإ ّربل اًمتخو ٌةمِس ناتخلا ذخأو . ةلرغلاب لب ناتخلاب

 مه نيذلل سيل ناتخلل ابأ نوكيو ءاّدب اضيأ مهل بسحُيل .ةلرغلا لهأ نم نمؤي نم

 كرابو .اًضيأ ميهاربإ انيبأ ةلرغ ناميإ راثآ نولّمكي نيذللو لب .طقف ناتخلا لهأ نم

 . ديس اي

 م5110 صو حندلا دعب لوألا دحأللا

 95-0 ددع .١ا/ حاحصإ .دّيس اي كرابو .جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 0 ا ا

 نصف ؟برلا نوبت المو يش ةوسصاخت اذا 02 برغل مانع

 مهنإ بعشلا اذهب لعفأ اذام :ًالئاق برلا مامأ ىسوم ىلصف . شطعلاب انباودو اندالوأو

 خ ويش نم كاعش .ليخنو تييعفلا مامأ رج : نيس كورلا لاف . يندومج ري اوداك

 كانه ءوقأ انآ |ذوق . بهذاو كديب اهدح  رييخلا اهي ةكثريزربق ىتلا اصعلاو . ليئارسإ

 بعشلا برشيف «ءام اهنم جرخيف ةرخصلا برضتو بيروح ةرخص ىلع كمامأ

 كيس اي كرابو . :ليتارتسإ ىتب خ ويش مادق نيدك ىسوم لعفف



١١ 
 نايرق شير

 ١-4 ددع ١. حاحصإ .ديس اي كرابو ,نون نب عوشي رفس نم ةيناث ةءارق

 دق :ىسوم مداخ نون نب عوشيل برلا لاق «ُبرلا دبع ىسوم ةافو دعب نمو

 يتلا ضرألا ىلإ بعشلا اذه عيمجو تنأ ندرألا اذه رُجو مقف . يدبع ىسوم تام

 ىسومل تلق امك مكل نوكي مكلجرأ ةحار ةأطت عضوم لكف . ليئارسإ ينبل اهيطعا

 ىتح نييثيحلا ضرأ لك و . ريبكلا رهنلا تارفلا ىلإ ىتح اذه نانبل لبج نمو ةيّربلا نم
 ٌدحأ تبني الو .مهموخت نوكت سمشلا برغم هجو يف يذلا ريبكلا رحبلا ىلإ
 الو ككرتأ ال كعم نوكأ ىسوم عم تنك امكو .كتايح مايأ لك مكمامأ

 نأب تمسقأ يتلا ضرألا بعشلا اذه ثّروت تنأ كنأل اًدج دّيأتو ٌدتشاف . كلذخأ

 اهب كاصوأ يتلا سيماونلا لكب لمعللو ظفحلل طقف اًدج ٌرتعاو دّيأتف . مهل اهيطعأ

 .هب كلست (ام ّلك) املك يف دشرتل «ةرسي الو ٌةنمب اهنع لمت الف . يدبع ىسوم
 املك عنصاو ظفحاف .اًراهنو اليل هب اًسراد نك لب كيف نم ةّنُسلا هذه رفس حربي ال

 عزفت الو شخت ال .لتعاو ٌوقتف كترمأ دق اه . ىجتنو دَّشرتل هيف تبتك (ام لك)
 . دّيس اي كرابو . تهجوت امثيح كهلإ برلا نأل

 ١-١9 ددع ١., حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ناميلس (لاثمأ) رفس نم ةثلاث ةءارق

 ةنطفلا لاوقأ مهفل بدألاو ةمكحلا ةفرعمل ليئارسإ كلم دواد نب ناميلس لاثمأ

 ينتقي ميهفلاو «ًٌةمكح دادزيف ,ميكحلا عمسيلف .ًالقعو اًملع لافطإللو ءاَبَرَدت
 ةفاخم ةمكحلا ٌءدب . مهزومرو ءامكحلا لاوقأو هيباشتلاو لاثمألا مهفي اميكل . ًةسايس
 سنت الو كيبأ ةعيرش عمسإ ّينب اي . بدألاو ةفرعملا نونيهيف نولهاجلا اذ يلا
 ال ةأطخلا كقّلمت نإ نب اي . كقنعل قوطو «ثكتماهل ٌءاهب امهنإف . كمأ سومان
 ةعلتبنو يك زلل اخاخف ىفخنف (مدلل) مدلا نمكن انعم مله كل اولاق نإو ( مهعطت

 النو هتمارك و هانغ "لك دجنف مول ريغب نيذلا بجلا يف نيطباهلاك و اّيح ةيواهلاك

 مهعم ضمت ال ّينب ايف .ٌدحاو سيك انعيمجل نكيلو ءاننيب كبيصن قلاف «اًبهن انتويب

 نوعرسيو «ّرشلا ىلإ ىعست مهلجرأ نأل مهلبُس نم كلجر لما نكل «قيرطلا يف
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 يح با

 نوبكيو «تسحألا تناوق نيما مادق طلطاب كايشلا تويصتيو اك اكد اوكفسي

 . اهينتقم سفنا نوفطخيو , ماثالا يعناص عيمج قرط اذكه . مهسفنا نوفخيو مدلل

 . ديس اي كرابو

 ”ه-5١ ددع ١, حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ملا تا .يئابحأ ايا ليم اي كنا

 مك مهروو ناعنك در ا منكر 2 نزع 575 1

 اكلم مهل اولأس ٍذئنيحو «ّىبنلا ليئوماص ىلإ ىتح ةنس نيسمخو ةئامعبرأ ةاضقلا

 مهل ماقأو هلزع مث . ةنس نيعبرأ نيماينب طبس نم ًالجر سيق نب لواش هللا مهاطعأف

 عنصي وهو يباق لثم الجر ىّسي نب دواد تدجو ينإ :الئاق هيلع دهشو كلملا دواد

 ممتي ناك املو .ليئارسإ بعش لكل ةبوتلا ةيدومعمب هئيجم ماّدق يداني ىكل انحوي

 يذلا كاذ يدعب يتأي اذوه لب انأ تسلف ؟انأ ينأ نونظت نم :لوقي لعج هتمدخ انحوي

 ددع . 4 حاحصإ . سويسبليف لهأ ىلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ؟ ك1 و

 يرمأب نونتعت متأدب ذإ اًميظع اًحرف انّبرب تحرف دقو .ىتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 اجاتحم ينوك اذه لوقا تسلو نوعيطتست ال متنك نإو . اضيا نونتعت متنك امك

 دادزأ نأ اضيأ فرعأو عضاوتأ نأ فرعأ انأو يل وه امب يفتكأ نأ تملعت دق ينأل

 ىوقأ انأو . قيضلاو ةَعّسلاب « عوجلاو عبشلاب ءيش لك يفو لكلا يف ْبَردُم ينأل

 يف ينومتك راش ثيح اًئنسح متلعف ذ دق مكنكلو . ينيّوقي يذلا حيسملاب ءيش لك ىلع

 نم تج رخ نيح ريشبتلا ادتبم يف يننا سويسبليف لها اي نوملعت اضيا متناو يدئادش



 نايرق شير

 مك ريغ ءاطعالاو ذخألا ا ا سارقي ةايردخال

 بلطأ ينآل اذه,سيلو نيننثاو ةرم يكينولاست ىلإ يتعفنمل ىلإ متلسرأ مكنإ . مكدحو

 دقوا ل طاق ل وهو ءييش م6 قليل دقو رامتلا مكل رتكت نأ بلطأ يمكلو ةيطعلا
 ًةيضرم ٌةلوبقم ًةحيبذو اًبيط اًقرع سوطيدارفبا عم يل متلسرأ ام لك تذخأو تآلتما

 دجما انيبأ هللو .حيسملا عوسي دجمب هانغ بسح مكجايتحا لك ًالمب يهلإف .هلل

 . حيسملا عوسيب نيذلا نيسيدقلا عيمج ىلع مالسلا اوأرقإ . نيدبآلا دبأ ىلإ ةماركلاو

 ةمعن .رصيق تيب نم مه نيذلا ًةصاخو نيسيّدقلا عيمج مالسلا (مكئرقي) مكأرقي

 . ديس اي كرابو .نيمأ مكعيمج عم حيسملا عوسي انبر

 ١١5-١١9( ص) حندلا دعب يناثلا دحألا

 ا[ ددع ١. حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ليئارسإلو ىسومل هللا هلعف ام لك ىسوم وُمَح نايدم نهاك نورتي عمسو
 اروفاص ىسوم ومح نورتي ذخأف .رصم نم ليئارسإ ينب جرخأ برلا نأو «هبعش
 لاق هنأل «موسرج امهدحأ مسا نيذللا اهينباو ءاهعجرأ امدعب «ىسوم ةأرما هتنبا

 يئابآ هلإ نإ لاق هنوكل «رزاعيلأ ءرخآلا مساو .ةبيرغ ضرأ يف اًيرغ تنك يننإ
 ىلإ هتأرماو هانباو ىسوم ومح نورتي ءاجف .نوعرف فيس نم ينصلخ دق ينوعب
 نورتي كومَح اه ىسومل ليقف .هللا لبج دنع كانه ًالاح ناك ثيح ةيّربلا يف ىسوم
 لأسو هلّيقو هل دجسو «هيمَح ءاقل ىلإ ىسوم جرخف .هعم كانباو كتأرماو كيلإ تأ
 عنص ام عيمجب هامَح ىسوم ثّدحف . ةميخلا الخد مث «هبحاص مالسب امهنم لك

 « قيرطلا يف مهلان يذلا بعتلا ٌلكبو ٠ , ليئارسإ ينب ببسب نييرصملاو نوعرفب ّبرلا

 هنأو فاعل برلا اهعنص يتلا تاريخلا عيمجب نورتي ّرسف .مهصلخ ةبرلا نأو
 مكذقنأ يذلا هللا كر ابت نورتي لاقو . ل ل ا نم مهاحب

 نال" نويرصملا يديأ تحت نم هبعش صلخو نوعرف يديأ نمو نوبرصملا يدبأ ن 7

 ةدواو جيرقو . مهيلع هورمضا ام لجأل ةهلآلا عيمج نم مظعأ برلا نأب ثملع



 ليئارسإ ينب خويش لك و نوره ءاجو .ةبرلل حئابذو ةمات تاقرحم ىسوم ومح

 أ0١-١١ ددع ١ حاحصإ .دّيس اي كرابو نون نب عوشي رفس نم ةيناث ةءارق

 بعشلا اورمأو «ةلحما طسو يف اوزوج :مهل لاقو بعشلا ةالو عوشي رمأف
 ندرألا اذه نوزوجت مايأ ةثالث ىلإ نآلا نم مكنأل اًداز مكل اوكيه :مهل اولوقو

 يطبسل عوشي لاقو . مكل اًناريم مكهلإ برلا اهومكيطعي يتلا ضرألا اوثرتو اولخدتل

 برلا دبع ىسوم هب مكرمأ يذلا لوقلا اوركذا :اًسَنَم طبس فصنلو داجو ليبور
 مكلاقثأو مك ؤاسنف . ضرألا هذه مكحنمو مكحارأ دق مكهلإ ْبرلا نإ :مكل ًالئاق

 اوزوجف متنأ امأ . ندرألا ربع يف ىسوم اهومك اطعأ يتلا ضرألا يف ثكمت مكتينقو

 مكتوخإ حيري برلا نأ ىلإ مهوفعساو مكتوخإ مامأ ةّوقلا لاطبأ لك نيحلستم
 ىسوم اهومكاطعا يتلا ضرألا نوئرتو مكئاريم ضرأ ىلإ ٍدئنيح اوعجرتف مكر يظن

 داج ونبو ليبور ونب باجأف . سمشلا فراشم ةيحان نم «ندرألا ربع يف برلا دبع

 امك و . قلطنن اناسرت امثيح ىلإو هلعفن هب انرمأت ءيش "لك :عوشبيل اولاقو اّسَنَم ونبو
 .دّيس اي كرابو .اًضيأ تنأ كعيطن « ىسوم انعطأ

 ١-١4 ددع .” حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ناميلس (لاثمأ) رفس نم ةثلاث ةءارق

 كنذا «تقضت نإو د تابلق- ىف: .ياياصو تيلحلاو مالك .تيلبقا نإ ىب اي

 امك اهتيغتباو كبلق اهيلإ تعفرو ةمكحلل تيعدتسإ نإو « مهفلل كبلق لامو ةمكحلل

 ظفحيو «ملعلاو مهفلا هيف نمو «ةمكحلا يطعي برلا نأل «هللا ةفرعم فداصتو

 دضعي و + لدعلا كلام ظفحيو ع مول ريغب ةيكلاسلا دضعيو 6( نيسيفتسملا ءاجر

 نيح , حلاص كلسم لك ةماقتساو مكحلاو لدعلا مهفت لئنيح . هئايفصا جهانم

 مهفو «كظفحي حلاصلا يأرلا . كسفن ذذلي ملعلاو «كبلق ىلإ ةمكحلا لخدت

 نيذلا تايوتلملا نيملكتملا لاجرلا نمو ©« ةئيدرلا قرطلا نم وجنتو غكذقني راربألا



 0 نايرق شير

 .«رورشلا لمعب نوحرفيو «ةملظلا قيرط ىف نوكلسيو ميقتسملا قيرطلا نوكرتي

 كيه اي كرايو .هيققرولا عاج رالاب لورسيو

 ددع 2” حاحصإ .ةيكيلوناكلا لوسرلا بوقعي سيدقلا ةلاسر نم لصف
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 هل سيلو اًنامبإ يل نأب ٌّدحأ لاق نإ يتوخإ اي ةعفنملا ام اجلا مليساب كرا

 امبهل نسيلاو نينايرع تأ مأ خأ ناك نإف . هصلخي نأ عيطتسي ناميإلا لعلأ . لامعأ

 ةجاح امهوطعت ملو اعبشاو اًافدإ , مالسب اقلطنا مكدحأ امهل لوقيو موي توق

 حنو تيم هناث لامعا ريغي يذلا اضيأ ناميالا اذكه . اذه نم ةعفنم ةّْيأف ؛ كسلا

 كيرأ انأو «لامعأ ريغب كناميإ ينرأف .لامعأ يل انأو نامبإ كل تنأ :لئاق لوقيف

 اضيأ نيطايشلاو .لعفت ام ٌنسحف ءّدحاو هللا نأب نمؤت تنأ .يلامعأ نم يناعإ

 نكن معا :ب ناميإلا نأب ليلذلا ناسنإلا اهيأ اي ملعت ديرتأ . دعترتو كلذب نمؤت

 ىرتف . حبذملا ىلع هنبا قحسا دعصأ نيح لامعألا نم رّربتي ملأ ميهاربإ انيبأ ىلإ رظنأ

 ميهاربإ َنَمآ :لاق يذلا باتكلا متو هنامبإ َلُمَك لامعألا يفو .هلامعأ ناعأ هنامبيإ نإ

 لامعألاب رربتي ناسنإلا نأب نآلا رظناف .هللا ليلخ يعُدو اب كلذ هل بسُحو هللاب

 تلبق نيح لامعألا نم رّربتت ملأ اضيأ ةينازلا باحار اذكهو .طقتف نامبالاب سيلو

 اذكه «ءاتيم حور ريغب دسجلا نأ امكو ؟رخآ قيرط يف مهتجرخأو سيساوجلا
 نيس اب كل واروب .اضيا هنيع ره لابغأ رك ناكألا
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 نم نكسمت هنأ حيسملا عوسي انبر ةمعن نوفرعت دقو . يتوخإ اي ءديس اي كراب
 هنأل ًةروشم اذهب مكيلع ريشأ امنإو .هتنكسمب متنأ اونغتستل « ينغلا وه ذإ مكلجأ
 اومتأف .اضيأ اولمعتل لب «طقف اوديرت نأ ال لوألا ماعلا ذنم متأدتبا دق مكنأل مكعفني
 امن لعفلاب نولّمكت اذكه «ةدارإلل قوش مكل ناك امك يكل هومتدرأ ام لمعلاب نآلا



 حندلا نمز ند

 :اهل سيل ام ردقب ال اهل ام ردقب .ءاذكه ةلوبقم ىهف .ةعيشملا تناك نإ هنأل وكل

 نامزلا اذه يف ةاواسملاب اونوك لب .نيرخآ ىلع هب عّسوي ام مكيلع ةدش نوكيل الو

 مكجايتحال كئلوا نع لضفي ام نوكيو كئلوأ جايتحال مكنع لضفي ام نوكيل

 دعا .ىذلاو .ههل .لضفي .ىل اريك لعأ يذلا نإ :بروتكم وهامك ةارايملا كوكل

 نم داهتجالا اذه سوطيط بلق يف ىطعأ يذلا هلل ماعنالاو .هل صقني مل «ًاليلق

 هتئيشع مك وحن هجوت ءاّدج اًينتعم ناك هنأ لجأ نمو انتبلط لبق هنإف ماا

 ريبخا هلا ثيعم اهلك تاعامللا ندع ايفل هيبه يذلا افادت انسب عب اني وو

 نحو.  اكغيجشتو هللا د انم ملكت ىلا ةيعتلا هاب انعم تركب تاغامللا خم
 نونتعم نحنو .انم مدخت يتلا ةمظعلا هذه يف ٌدحأ انبيعي القل اذه يف نوفئاخ
 اناخأ اًضيأ مهعم انهجو دقو .اًضيأ سانلا ماَدَق لب .طقف هللا ماَدق سيل تانسحلاب

 هلك اداينلا هنطأ نآلا وهو عامي رعم اتم «ةريتك ءايشأب. يح لك داس يللا

 انتوخا ناك نإو .مكب ينوعو يكيرش وهف «سوطيط ناك نإ نآلاف . مكب ةريثك

 مكب يذلا انرخفو مكّدو نايبف نآلا امأ . حيسملا دجم تاعامج لسر مهف نورخآلا

 .دّيس اي كرابو . سئانكلا عيمج مامأ مهب هورهظا

 1١١9-١55( ص) حندلا دعب ثلاثلا دحألا

 /ى-١1 ددع 2١9 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 اوتا مويلا كلذ يفف ءرصم نم ليئارسإ ينب جورخ دعب نم ثلاثلا رهشلا يفو

 كانه لحو .ّربلا يف اولزنو ءانيس ةيرب ىلإ اوتاو نيديفر نم اولحتراف «ءانيس ةيرب ىلإ
 اذكه :هل لاقو لبجلا نم هللا هاعدف «هللا ىلإ دعصف ىسوم امأ . روطلا لباقم ليئارسإ

 فيكو , نييرصملاب هتلعف ام متيأر دق مكنإ . ليئارسإ ينب رّبختو « بوقعي تيبل لوقت

 يتوص نآلا متعمس نإف .ّيلإ مكب تينا: ريشا ةنحلا لع مكنأك 00

 يل نأل ضرألا بوعش عيمج نم رثكأ يدنع نيبوبحم نونوكت يدهع متظفحو
 ينب ملكت تاملكلا هذهبف .اًسّدقم اًبعشو ةنهكو ةكلمم يل نونوكت متنأو ضرألا



 ١ نايرق شير

 هَرمأ يتلا لاوقألا عيمج - مهماذق لاقو بعشلا خياشم اعدو ىس وم ءاجف . ليئارس

 0 وام اهب

 . ديس اي كرابو . هللا ىلإ بعشلا باوج ىسوم

 5-١5 ددع ٠١, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نون نب عوشي رفس نم ةيناث ةءارق

 نع كدي درت ال :هل نيلئاق لاجلجلاب ةلحما ىلإ عوشي ىلإ نوعبج لهأ لسرأف
 . لابجلا يف نينكاسلا نييرومألا كولم عيمج انيلع عمتجا دق هنأل «كديبع ةنوعم

 لاف .ةّوقلا لاجر ّلكو هعم براحملا بعشلا لكو وه لاجلجلا نم عوشي دعصف

 نأ مهنم ٌدحأ ردقي نلو كيديب مهتملسأ دق ين نال ( مهنم فخت ال :عوشيل برلا

 نم برلا مهمزهف . هلك ليللا لاجلجلا نم ٌدعاص وهو ةتغب مهيلع ىنأف . كمواقي
 يف مهودرطو ناروح تيب نوعبج يف ةميظع ةقحس مهوقحسو ليئارسإ ينب , ماّدق

 مادق نم اوبره املف .ةذقامو ةقزع ىلإ ىتح مهب اوبرضو .ناروح تيب ةبقع قيرط
 نم ٌةميظع ةراجح مهيلع ّبرلا رطمأ ,«ناروح تيب ةلزن يف اولزان مه ذإو ليئارسإ

 نيذلا نم رثكأ دّرَبلا ةراجحب اوتام نيذلا ناكو .اوتامف «ةقزاع ىلإ ىتح ءامسلا

 برلا ملسأ يذلا مويلا يف : برلا مامأ عوشي ملكت ذئتيحف . فيسلاب ليئارسإ ونب مهلتق

 اهتيأ اي يكرحتت ال :ليئارسإ ينب ماّدق عوشي لاقو .ليئارسإ ينب ديب نييرومألا

 فقوو «سمشلا تثكمف .ن . نوليإ ةعقب يف يف رمقلا اهيأ اي تنأو نوعبج يف سمشلا
 تفقوف . حيباستلا رفس يف بوتكم وهو «هئادعأ نم بعشلا مقتنا نأ ىلإ رمقلا

 كلذ ريظن ٌموي نكي ملو ءًالماك اًموي بورغلاب لجعت ملو ءامسلا دبك يف سمشلا
 نع «براحملا وه *ناكو لجر توص عمس "برلا نآأل غاّدعب الو البق ال مويلا

 . ديس اي كرابو .ليئارسإ

 ددع ٠» 2١ حاحصإ .دّيس اي كرابو .2ناميلس (لاثمأ) رفس نم ةثلاث ةءارق

 م”؟-1/

 هافش . لهاج وهف خيبوتلا ضغبي نمو . بيدا اهظفحي- /ةايلا) ةويحا قيرط
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 صلخي ال مالكلا ةرثك يف .لقعلا صقان وهف ةنعللا زربي يذلاو ةضغبلا نمكت ةمثألا

 نبلقو ..ةريجسم ةمق ىدصلا نال اقيإق ةوكي هيففت قوتي نعي .عطاقلا

 . مهلوقع صقنب نوتومي 00 . اًريثك دل قيدصلا اتفش .ةرارم نيقفانملا

 ةمكحلاو .كحاض وهو ءّرشلا عنصي لهاجلا .نزح اهقفاري الو ينغت برلا ةكرب
 ةعبوزلا نأ امك .قيّدصلل ىطعُي ءاجرلاو .كالهلل بّرجُي ميثألا « لجرلا ةنطف يه

 ..كيالا ىلإ هتاساسا تينت قيديعلا امآ دعوي. أل وطاخلا كليب اذكه .ءاكيرس ربعت

 . هيعناصب رضي مثالا اذكه «,نيعألاب ناخدلاو «نانسالاب رّضي مرصحلا نأ امكو

 رأوا 7 نيقيّدصلا ءاجر . صقانتت نيقفانمل وب «زمايألا ديرك برا ةينع

 | .ءوسلا يلماع قحستو «ءاعدولا نّصحت برلا قيرط .كلهي ةمئألا

 ا ضرألا يف نونكسي ال ةأطخلاو «دبألا ىلإ عزعزتي ال (قيّدصلا)

 ايلا نر هايعلا تريد يتيما د عطقُي يوتلملا ناسللاو «ًةمكح

 . ديس اي كرابو .جاجوعالا

 ١-44 ا/ ددع ل انا لسرلا ان

 ىسارمل ارقلأف ا 7 ةسحالا نيل 0

 نيفئاخ انك ذإو .ةماق ةرشع سمخ اودجوف «اليلق اوراس مث ةماق نيرشع اودجوف

 وردا و ةنيفسلا نمديرولا اوقارأن :ةوحالما يأ .ءاراهن توكي .نأب نوعي اوناكو

 . ضرأللا ىف ةنيفسلا اوقثويو هيف اولزني نأ نوديري مهنأ ةلعب ءاملا ىلإ براقلا اهنم

 ال ؛ةئيفسلا يف ءالؤه اوثكمب مل نإ :دونجللو دئاقلل لاق كلذ سلوب ىأر املف

 اهوكرتو ةنيفسلا نم براقلا لابح دانجألا عطق كلذ دنع .اوشيعت نأ متنأ مكنكمي

 ذإ اًماعط اولبقي نأب حابصلا قرشأ ىتح مهعيمج نم بلطي ناكف سلوب امأ .ةيناث

 لجأ نمف .عزفلا نم ائيش اوقوذت مل اًموي رشع ةعبرأ مويلا مكل نإ :مهل لوقي ناك
 دحأ سأر نم ةدحاو ةرعش كلهت ال هنإ . مكتايح ماوقل الكأ اولبقت نأب مكلأسأ اذه



 اناغلا 0
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 . لكاي ادتباو رسكف .مهعيمج مامأ هللا حبسو اًربخ لوانت اذه لاق ذإو .مك

 الو .اًسفن نيعبسو تسو نيتيام ةنيفسلا يف انك دقو .انوق اولبقو ( مهعيمج اوّرعتف

 علط املف . رحبلا يف اهوقلاف ةطنحلا نم اولمحو ( ةنيفسل ١ نم نوففخي اولعج اوعبش

 رحبلا بناج ىلع اوأر مهنكل «يه ضرأ َةّيأ نوحالملا فرعت نكت مل راهنلا

 نم يسارملا اوعطقف .مهنكمأ نإ هيلإ ةنيفسلا اوعفدي نأ نومهي اوناكو «ًالحاس

 لجال اًريغض اقارش اوقلاو كاناكسلا ينك وو: ]ولعب وب .٠ رجلا يف اهوكرتو ةنيفسلا

 . بهي يذلا حيرلا

 نيروغ نيب اميف اًيلاع اًعْضوم ةنيفسل 500 , رحيبلا ةيحباث ريسن انك اذكهو

 ءرخؤملا اهبناج امأ . كرحتت ملو مدقملا اهبناج اهيلع ماقف . هيف تَّحنَجو ءرحبلا نم
 اوبرهيو اوحبسي الل ىرسألا اولتقي نأ دانجألا دارأف .جاومألا مكارت نم لحناف

 اوناك نيذلا امأ . سلوب صلخي نأ ديري ناك هنأل « كلذ نع دئاقلا مهعنمف . مهنم

 ىلإ مهعمجأب اوجن اذكهو . ةنيفسلا نم ناديع ضعب ىلعو حاولألا ىلع مهوزاجأف

 .ديساي كرايو ءضرألا

 ددع ( 5 حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 هب

 ةمحرلاك اهنيطباضلا ةمدخلا هذهب "لمن ال اذه لجأ نمف . ىتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 الو ع« ثبخلاب ىعسن الو . اهنم ىحتسي يتلا تاّيفخلا انلذر دق لب ؛ انيلع تراص يتلا

 نإو .هللا ماَدق سانلا رئامض عيمجل انسفنأ رهظن قحلا روهظب اننكلو «هللا ةملكب ركمن

 مهلوقع ملاعلا اذه هلإ ىمعأ دق نيذلا نيكلاهلا نع َرِتْثسا امنإف ءاّرتتسم انليجنإ ناك

 . هللا ةروص وه يذلا حيسملا عوسي دجم ليجنإ رون مهل رهظي الثل نينمؤم ريغ مهنأل

 لجأ نم.مك ديبع نحنف .«انسفنأ امأ .انّير حيسملا عوسيب نكل انسفنأب رّشبن ال اننإ

 رينتسنل انبولق يف قرشأ وه «ةملظلا نم قرشُي رونلا نإ لاق يذلا هللا نأل ,عوسي

 . ديس اي كرابو . حيسملا عوسي هجوب هللا دجم ةفرعمب



 5 ب 2

 (55١-7١؟ صر حندلا دعب عبارلا دحألا

 ضرأ نم كتجرخأ يذلا كهلإ ْبرلا انأ ينإ :الّوأ . لوقلا اذه لك هللا لاقو

 ىف امن الاجت الوب ةروبص كلا ععصت ال ..:يريغ هل كل نكي 10 اة دزوبغلا قبب نك رصف

 : ضرألا تبت نم عاملا ىفامالو . تحت نم ضرألا ىف امث الو « قوف نم ءامسلا

 ءابآلا بونذ يزاجأ «رويغلا هلإلا «كهلإ ْبرلا انأ ينأل ءاهدبعت الو اهل دجست ال

 ليج فلأ ىلإ ةنسحلا لعفأو .ّيضغبمل لايجأ ةعبرأ ىلإو ةثالث ىلإ ءانبالا نم
 برلا نوكل ءاّبذاك كهلإ برلا مساب فلحت ال :اًيناث . ياياصو يظفاحلو « يئاّبحأل

 كلمع لمعإ . ةيسدقتل ةييسلا موي كدا هانلاثا اذا همساب فلحي نم يكزي ال

 كنباو تنأ لمع ّلك هيف لمعت ال كهلإ ْبرلل ٌتبس عباسلا مويلاو « مايأ ةتس هعيمج

 نمف . عباسلا مويلا يف حارتساو ءاهيف ام ّلكو ءراحبلاو ضرألاو ءامسلا ّبرلا

 يف كمايأ لوطتل كمأو كابأ مركأ :اًعبار . هسّدقو عباسلا مويلا هللا كراب كلذ لجأ
 ال :اًعباس . نزت ال :اًسداس .لتقت ال :اًسماخ . كهلإ برلا اهكيطعي يتلا ضرألا

 ::تكييرق .ثبب دعتت الو: ءاعسات روز ةداهش .كييرق-ىلع دهشت "ال ءانماث ..قرنست

 : تانيرقل ءيش لك الو رابح الو هتمأ الو هدبع 8 هتأرمإ هتشت الو :اًرشاع

 ,كيستاي كاراتف

 خاشو . مهب نيطيحملا مهئادعأ عيمج نم ليئارسإ ّبرلا حارأ ةريثك مايأ دعب نمو
 مهاسؤرو مهخويش يأ «ليئارسإ لك عوشي ىعدتساف .نسلاب نعطو عوشي
 امّلك متنأ متيأر دقو . نسلاب تنعطو تخش دق ينإ :مهل لاقو « مهتبتكو مهماكحو

 مكهلإ برلاو . كمامأ نم مهكلهأو «مثألا هذه عيمجب مكهلإ برلا هلعف (ام لك)
 يف اويقب نيذلا بوعشلا ٍءالْؤه ضرأ مكل مسقأ مل ينإ نآلا اورظناف . مكنع لتاق وه



 دايرق شير

 مكل تمسق دقو .مهتبراح نيذلا بوعشلا عيمجو ندرألا نم مكطابسأ ثاريم

 , مكمامأ نم مهمدهيو مهرسكي وه هلإلا ّبرلاف . سمشلا بارراخم يف ميلتعلا رحبلا

 اوظفحاو ءاّدج اوٌوقت طقف نكلو .مكهلإ برلا مكل لاق امك مهضرأ نوثرتف

 ةنهي هنع اوليمت الو «برلا دبع ىسوم سومان رفس يف بتك (ام لك) امّلك اوعنصاو

 مسا اوركذت الو «مكنيب (اوقب) اويقب نيذلا بوعشلا ءالؤهب اوطلتخت الو «ةرسي الو
 , مكهلإ برلا اوعبتا لب . مهل اودجست الو مهودبعت الو مهب اوفلحت الو ,مهتهلا

 . ديس اي كرابو .مويلا ىتح متعنص امك

 ١-١4 ددع 2,١١ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ناميلس لاثمأ (رفس) نم ةثلاث ةءارق

 ,كامهنالا لخدي امثيح . ميقتسملا نزولاب يضتريو «برلا هلذري شغلا نازيم

 عافتراو «ىنبي نيميقتسملا ءاجر .ةمكحلا كانه عضاوتلا ثيحو .ناوهلا لخدي

 عيدولا رب . توملا نم يجني لدعلاو . بضغلا موي يف ىنغلا عفني ال . ضفخُي ةمثألا

 نورساتسي رارشألاو « مهذقني نيميقتسملا لدع . هقافنب طقسي قفانملاو .هقيرط مّوقي

 طسقملا .ىنفي رارشألا ءاجرو .هؤاجر دابُي ميثألا لجرلا تام اذإ .مهمثإ يف

 ,هبحاص دسفُي همفب ميثألا .هضوع قفانملا لخديو قيضلا نم تلفي (قيّدصلا)

 كالهبو «ةنيدملا ىوقت (نيقيذصلا) نيطسقملا تاحالصب .نوقيدصلا زتعي د ملعلابو

 نيهي يذلا . بلقت ةمثألا مفبو «ةنيدملا نأش ولعي نيموقتملا تاكربب . جهتبت نيقفانملا

 ءرّسلا نلعي ماّمنلا .توكسلاب نكسي نطفلا لجرلاو .يأرلا صقان وه هقيدص
 هصالخو «طقسمي رّبدم هل سيل يذلا بعشلا .ةملكلا يفخي هحورب نيمألاو

 . كرابو .ةليزجلا ةروشملاب

 ١-١١ ددع ,.7/8 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 «يطيليم ىعدت ةريزجلا كلت نأ انملع كلذ دعب نمو يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 انوعدو اًران اومرضأو .ةريثك تامحر انل اورهظأ اهينكاس اوناك نيذلا ربربلا نأو
 ُشَقلا نم اًريثك سلوب لمحف .ناك يذلا دربلاو ريثكلا رطملا ببسب يلطصنل انلك
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 ربربلا اهار املف . هدي تشهنو رانلا ةرارح نم ىعفأ هنم تجرخف ءرانلا ىلع هعضوو

 نأ لدعلا هكرتي مل رحبلا نم اجن ذإ هنوكل .لتاق لجرلا اذه لعل :اولاق هديب ةقلعتم

 دقو .ةوركم ٌءيش هبصي ملو ءرانلا يف ىعفألا حرطو هدي ضفنف سلوب امأ .ايحي

 اًنقو هورظتنا املف .اًئيم ضرألا ىلع طقسيو «هتعاسل يرتهي هنأب نونظي ربربلا ناك
 يف تناكو .هلإ هنإ :اولاقو مهمالك اورّيغ «ةوركم ٌءيش هبصي مل هنأب اوأرو ًاليوط

 يف انفاضأف .ةريزجلا سير وه ناك يذلا سويلفوف همسا لجرل ٌلوقح دالبلا كلت
 .ءاعمالا عجوو ىّمحلاب اًضيرم ناكف سويلفوف وبأ امأ .اًرورسم مايأ ةثالث هلزنم

 عيمج ناكف ءاذه راص املو .هأربأف ءهدي هيلع عضوو ىلصو سلوب هيلإ لخدف
 . ةريثك تامارك انومركأو . نوأربيو اضيأ هيلإ نوندي ةريزجلا كلت يف نيذلا ىضرملا

 . ديس اي كرابو .انودوز كانه نم انج رخ املو

 ؛١١ حاحصإ .نييشنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ؟ 1-7” ددع

 . حيسملا وه لجر لك سأر نأب اوملعت نأ بحأ انأو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 هسأرو بنتي وأ يَلصي لجر لكف .هللا وه حيسملا سأرو «لجرلا وه ةأرملا سأرو

 نيشت اهنإف «فوشكم اهسأرو ًاّبنتت وأ يلصت ةأرمإ لك و .هسأر نيشي هنإف ىطغُم
 نإو .اهسأر رعش ٌرجتلف ءرتتست ال ةأرملا تناك نإف .اهسأر قولحم ا لداعتو ءاهسأر

 نطغي نأ بعضي للف لجزلا امأ . رغيسفلف «هرحت وأ اهسأر رعش قلخحت نأ ةأرملاب اًسييق.ناك

 ةأرملا لب . ةأرملا نم لجرلا سيلو « لجرلا دجم ةأرملاو .هدجمو هللا ةروص هنأل هسأر

 اذه لجأ نمف . لجرلا لجأ نم ةأرملا لب ةأرملا لجأ نم لجرلا قلخي ملو . لجرلا نم
 لجرلا سيل نكلو. .ةكئالملا لجأ نم اهسأر. ىلع ثاطلس نوكي نأ ةأرملا ىلع بجي

 كلذك «لجرلا نم ةأرملا نأ امك هنإ .انّيرب لجرلا نود اًضيأ ةأرملا الو «ةأرملا نود

 قيليأ . مكنيب اميف مكسفنل متنأ اوضقاف .هللا نم اهلك ءايشألاو . اًضيأ ةأرملا نم لجرلا

 هرعش ناك اذإ لجرلا نأب عبطلا مكلدي الفأ .فوشكم اهسأرو هلل يلصت نأ ةأرملاب

 اهل ةيبعو اهرعبط نأ اهل جرف الردم اهرعش ناك" اذإ ةأرماو . .دل راح وق ًاليرط
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 ةعيبل الو ةداعلا هذه نحن انل سيلف ءايشألا هذه يف ٌدحأ ىّرام ناف . ةوسكلا ناكم

 لب « مكمادق ام ىلإ اولبقت مل مكنأل . مكل حدام اك هيف تسلف هب ٌرمآ يذلا اذهف . هللا

 مكنيب نأ عمسأ ةعيبلا يف متعمتجا اذإ مكنإ «ًالَوأف .ناصقنلا ىلإ متيّطحنا امنإ
 فرعيل «مكنيي اميف قاقشنالا نوكي نأ ٌديتعو «ءىش ٍءىشب قدصأو ءاٌقاقشنا

 ءانبر مويل قحي امك نوبرشتو نولكأت سيلف نآلا متعمتجا ام ىتمو . مكنم نوراتخلا

 رخآو ءاعئاج ٌّدحاو نوكيف «هلكأيف «هئاشع ىلإ ردابي مكنم اًناسنإف اًناسنإ نأل

 ال نيذلا نوذخأتو هللا ةعيبب نونواهتت مأ ءاوبرشتو اولكأتل تويب مكل امفأ . اًناركس

 . ديس اي كرابو . مكحدمأ ال يننإ .اذهب مكحدمأ له .مكل لوقأ اذامف . مهل ءيش

 ١55-١59( ص) حندلا دعب سماخلا دحألا

 ١-١١ ددع .؟7 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ال .روز دهاش هل نوكتل بنذملا عم كدي ددمت الو «بذكلا ثيدح قّدصت ال

 روثب تيقتلإ اذإ .هيلع ىضق اذإ نيكسملا دعاست ال .ءوسلا لعفل نيريثكلا عبتت

 اًضبار كّودع رامح تيأر نإو .هيلإ امهّدرف «نآلاض امهو «هرامحب وأ ,«كّودع

 دعبأو .هئاضق يف نيكسملا مكح لمت ال .هعم همقأف «هميقت ال نأ ديرتو هلمح تحت

 ذخأت ال .نيقفانملا يكزأ ال ينوكل امهلتقت ال ٌرابلاو يكذلا .بذكلا مالك نع

 اونزحت ال .راربألا مالك درتو ءءاضقلا يف ءامكحلا نيعأ يمعت ةوشرلا نأل «ًةوشر

 ضرأ يف ءابرغ متنك دق مكنوك نم ءابرغلا سفنأ فيك نوملعتل مكنإف «ءابرغلا

 اهعرزإ «ةعباسلا ةنسلاو .اهتالغ لمحاو «كعرز عرزإ «نينس تس .رصم

 عنصا اذكهو . ّربلا ناويح اهلكأي ةيقبلاو « كبعش نيكاسم اهلكأتل اهكرتاو

 . ديس اي كرابو . كنوتيزو كموركب

 ةيةقاولا منال 4 برلا اودبعت نأ نوقيطت أل مكنإ اورظنا ةيعشلل عوشي لاقف



 ل/
 ديلا. ١هأ

 ا د 1

 يف ةبيرغلا ىرخألا ةهلآلا متدبعو اهومتك رت اذإ مكماثآو مكاياطخ رفغي الو «ٌرويغ

 لاقف . مكيلإ نسحأ نأ دعب نم مكينغيو «مكيلإ يسأيو ّبرلا عجريف .ضرألا
 عوشي لاف .هلإلا ينل .كيعت انيكل (ىرخأ ةدابغ انل نكت ذل : عوشيل بعيتلا

 نحن :هل اولاقف .هودبعتل برلا مترتخا مكنأب مكسفنأ ىلع دوهشلا متنأ :بعشلل

 اوحلصاو «مكنيب نم ةبيرغلا ةهلآلا نآلا اوليزأ :عوشي مهل لاقف . كلذ ىلع دوهش

 . عمسن هتوصلو دبعن هلإلا برلا :عوشيل بعشلا لاقف . ليئارسإ هلإ برلا وحن مكبلق

 . ميكش يف ماكحالاو اياصولا مهملعو ( مويلا كلذ يف اًدهع بعشلل عوشي ماقاف

 ةطولب تحت ةماقأ و اًميظظع رجح ليخأو .. يسوم ةعيرش رقش ىف لاوقألا هذه. ننكو

 هنأل ءاننيب اًدهاش نوكي رجحلا اذه :هلك بعشلل عوشي لاق مث «ٌبرلا سدقم تيب

 . هثاريم ىلإ مهنم دحاو لك قلطأ «بعشلا عوشي ىصوأ نأ دعب نمو .مكهلإ

 . ديس اي كرابو

 2,١6 حاحصإ .دّيس اي كرابو .ميكحلا ناميلس لاثمأ رفس نم ةثلاث ةءارق

 ددع 1١-١١

 نّيزي ءامكحلا ناسل .زجرلا جيهت ةيساقلا ةملكلاو . بضغلا درت ةنيللا ةملكلا

 لك يف نيحلاطلاو نيحلاّصلا نابقرتي برلا انيع .ةنعللا عبني ةلاهجلا مفو . ملعلا

 لهاجلا .هنم عبشي هرامث نم لكأي نمو .(ةايحلا) ةويحلا دوع ناسللا ءافش 0

 لداعلا تيب يف .(ةبردم) برد وهف , خيبوتلا ظفحي نمو ,فنبأ هييذادب ىزهتسي

 ريغ ةلهجل ا بولقو  ملعلاب ملكتت ءامكحلا هافش ذابت ةيثاالا تاالعو . ةّدقلا رثكت

 ةأطخلا قيرط . نيميقتسملا تاولص يف هاضرو «برلا اهلذري نيقفانملا حئابذ .ةّراب

 نيذلاو .رهاط ّرشلا نوفرعي ال نيذلا بدأ . لدعلا عنصي نم بحيو «برلا اهلذري
 ينب بولق يرحلاب مكف .برلا ماّدق امه كالهلاو ميحجلا .نوتومي خيبوتلا نوضغبي

 . ديس اي كرابو .ميكحلا عم كلسي الو هخّبوي نم بحي ال ريرشلا .رشبلا



 نايرق شير

 با9-ا/ ددع ١4. حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 , نيلجرلا َنِمز اًسلاج لجر ةنيدملا ةرطسول يف ناكو . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 ملعو سلوب هآر املو .اًملكتم سلوبل عمس اذهف . طق شمي مل .همأ نطب نم اًدعقُم

 وسي انبر مساب كل لوقأ انأ :لاع توصب هل لاق . صلخبل اناعاف ةلامأ هل نأب

 «سلوب هلعف ام ٌعمجلا رظن املف . ىشمو اًمئاق بثوف . كيلجر. ىلع مق , حيسملا

 اياطبو ىلا كيردحلا ور: نئاثلاب هيتقم ةيلآلا نإ ةييلقات دلل قاب ترض عقر
 سوز نهاك امأ .ةملكلاب أدبي ناك يذلا وه هنأل « سمره سلوبو «سوز ابانرب
 . نيلزان اناك ثيح رادلا باب ىلإ ليلاكأو ناريثب ىتأف « ةنيدملا نع اجراخ ناك يذلا

 نيجراخ ابثوو امهبايث اقّرخخ كلذ سلوبو ابانرب عمس املف .امهل حبذي نأ ديري ناكو
 ٌرشب اضيأ نحن اننإ ؟نوعنصت اذام لاجرلا اهّيأ اي :نيلئاق ناحيصي امهو « عمجلا ىلإ

 قلخ يذلا « حلا هللا ىلإ ليطابألا هذه نم اوعجرت نأب مكر شن نإ . مكلثم نوتئام
 لايجألا يف اهلك ممألا كرت يذلا ,مهيف (ام ”لكو) املك و راحبلاو ضرألاو ءامسلا
 عنصي ناك امنيح دوهش ريغب هّسفن كرتي مل ذإ مهسفن قيرط يف اوكلسي نأ ةيضاملا

 اليو .اهتاقوأ يف رامثألا يّبريو ءرطملا مهل ردحُيو .ءامسلا نم تاريخلا مهعم

 .امهل حبذي ال نأب بعشلا اوعنم ىتح دهجلابف اذه اولاق امنيحو .ةذلو اًماعط مهبولق

 اومجرف .امهيلع بعشلا اوسّجسو ةيكاطنأو ةيناقول نم دوهي ضعب كانه ىلإ ءاجف
 هيلع عمتجاف .تام دق هنونظي اوناك ونه ةنيدملا نع اًجراخ هوبحسو سلوب

 . ديس اي كرابو . ةنيدملا لخدو ماقف .ذيمالتلا

 ددع 2,١ حاحصإ .نيشنروقلل ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسمر نم لصف
"0-8 

 يف قيضلا نم انباصأ ام انتوخإ اي اوملعت نأ بحنو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 «ىشالتلا ةبيرق تناك انتايح نأ ىتح انتقاط نم رثكأ اًميظع اًقيض انقياضت اننإ .ايسأ
 تحبي يذلا هللا قاع لب اننا ىلع لاكتا انل نوكي الفل .ءهذه لجأ نم توما انهزعو
 ءانل مكئاعد ةنوعمب اًضيأ انيّجني هنأ وجرن نحنو . ةبعص تاتيم نم اناجن يذلا ع ىتوم ا



 ةنهكلا نوسأ ١ ه7

 ال هللا ةمعنبو ةواقنلاو ةطاسبلاب ملاعلا اذه يف انفرصت اننوكل انريمض ةداهش وه اذه

 ريثك نم ًآليلق اًضيأ متفرع املثم «ةبقاعلا ىلإ كلذ اوفرعت نأب قئاول ينإو .متفرعو
 تنك ةقثلا هذهبو . حيسملا عوسي انبر موي يف اًضيأ انرخف مكنأ امك مك رخف اننأب

 نم عجرأ مث اينوديكام ىلإ مكب زاتجاو «ةفعاضم ةمعنلا اولانتل مكيتا نأ اميدق بحأ

 لهف ءاهتركتفا يتلا ءايشألا هذهو .ةيدوهيلا ىلإ ينوبحصت متنأو مكيلإ اينوديكام

 نأ ىغبني ىتح ىنادسج ّيأر وه هب ركتفا ام لعل وأ لجاعلا لجرلاك اهتركتفا ىنا

 . الو معن هيف نكي مل مكل انمالك نأ نيمأ هللاو .ال ءالو ,معن «معن هيف نوكي

 سناولسو سلوب نحن انيدايأ ىلع هب مترّشُب يذلا حيسملا عوسي هللا نبا نأل
 اهعيمج هللا ديعاوم نإ .هيف ناك دق معن نكلو الو معنب نكي مل سواتوميتو

 يذلا وه هللاو .هللا دجم هدي ىلع نيمأ يطعن اذه لجأ نمف . معن حيسملاب تراص

 اي كرابو .انبولق يف هحور نوبرع لعجو انمتخو انحسم يذلا حيسملاب مكعم انتبثي
5 

 . كيس

 1١59-1"١( ص) ةنهكلا دحأ

 ١5-51 ددع , حاحصإ .دّيس اي كرابو ,؛لايقزح رفس نم ىلوأ ةءارق

 اًبيقر كتلعج ىنإ ءرشبلا نبا اي :ًالئاق برلا لوق ىلإ ناك مايأ ةعبس دعب نم مث

 انآ لوقأ امدنعو .ينم مهضّرحتو يمف نم لوقلا عمست نوكتل ليئارسإ تيبل

 كاذف ءايحيو هقيرط ىلع صرتحيل هل لقت ملو هرذنت ملو توم اتوم ئطاخلل
 عجري ملو ئطاخلا رذنت تنك نإو . كيدي نم هبلطاف همد امأو .همثإب تومب ئطاخلا

 ذإو ..تاسفل كيسا قأو . هتتيطخب تومب وهف «ةئيدرلا هقيرط نعو هتئيطخ نع

 ءهرذنت مل توكل تومي و ا ةرثع لعجأ عاجلا عنصيو هرب نع رابلا دتري

 نإو .كيدي نم هبلطأ همدو ءهعنص يذلا ُهّرِب هل ركذي الو .هاياطخب توميف
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 يجنت تناو صرتحا هنوكل ايحي رابلاف 105 ملو ءاطخي الل رابلا ترذتا

 كيس اين ك وابو: : كسفن

 6١ ذدع 2,5 حاحصإ .ديس اي كرابو ,عشوه ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 نم .ضرألا ناكس عم ًءاضق برلل نأل . ليئارسإ ينب اي ّبرلا لوق اوعمسا

 لتقلاو بذكلاو ةنعللا نإ . ضرألا يف اًضيأ هللا ملع الو «ٌريخ الو قح سيل هنأ لجأ

 «نزحلاب ضرألا سلجت اذهلف . مدلاب مّدلا طلتخاو .نّرثك دق قسفلاو ةقرسلاو

 نأل ءاَّضيأ رحبلا ناتيحو ءءامسلا ريطو ءّربلا ناويح دابُّيو ءاهناكس عيمج حونيو
 رثعو «راهنلا يف ترثع دق .نهاكلاك مصاخي كبعشو . خّبوي الو نيدي دحأ ال

 . ملع هيف سيل هنأل يبعش تكس .كمأ تتكسو «ليللا يف اًضيأ كعم يذلا ّيبنلا

 ادور اأو: كاهل سومان تيسن دق« تونيكلا نم كلر انأك ىلعلا هكلذر كق كن

 ةغيطخ اولكأ ..اناوهمهتمارك اولّدبو اوأطخأ اذكه. . مهترثك بسحس كينب ىسنأ

 مهقرط مهيلع دقتفأ . بعشلاك نهاكلا راصو « مهمثإ ىلإ مهسفنأ اوقلأو « يبعش
 . دّيس اي كرابو . مهلامعأب مهئفاكأو

 /-ذ١ ددع ؟ حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايخالم ةءوبن نم ةئلاث ةءارق

 نوغصت الو نوعمست ال متنك نإف .ةنهكلا اهّيأ اي « مكيلع ةيصولا هذه نآلاو

 نعلاو تانعللا مكيلع لسرأف «ّيوقلا ْبرلا لوقي ءاّماركإ يمسا اوطعتل «مكبلقب

 ىلع البز يرذاو «ضرألا عرز رهتنا اذنأاه . مكبلقب اوغصت مل مكنوكل مكتاكرب
 ,رمألا اذه مكيلإ تلسرأ ينأ نوملعتو .هب مكذُخآو «مكدايعأ ىلعو مكهجو

 ءاّمالسو (ةايح) ةويح هعم يدهع ناكف . يوقلا برلا لوقي يوال عم دهعلا نوكيل
 ملو «همفب ناك قحلا سومان . يمسا مامأ نم باهي ناكو يناقتاف « ىوقتلا هتيطعأو
 نأل «مثإلا نع نيريثكلا ٌدرو «ةماقتسالاو مالسلاب يعم راس .هيتفش يف مثإ دجوي

 . ديس اي كرابو



 هنهك ١ ةريكلا دعا هد

 517-59 ددع ©١8, حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 اوراتخا اهلك ةسينكلا عم سوسقلاو لسرلا ذكيح . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 ىعدي يذلا اذوهي امهو ء«ابانربو سلوب عم ةيكاطنأ ىلإ امهولسرأو نيلُجَر مهنم
 لسرلا نم :اذكه ةلاسر مهيدايأب اوبتكو ةوخإلا يف نامدقتم نالجر ءاليشو اباسرب

 ءايكيليكو اًيروسو ةيكاطنأ يف نيذلا مهألا نم نيذلا ىلإ ةوخاإلاو سوسقلاو
 ذإ مكسفنأ اوفرصاو « مالكلاب مكوقلقأو اوجرحخ انم اًسانأ نأ انعمس دق اننإ . مالسلا

 نمف . نحن مهرمأن مل نيذلا ٍءالؤه . سومانلا يظفاحو نينوتخم اونوكت نأب نولوقي
 عم مكيلإ امهانلسرأو «نيلُجَر انرتخاو .نوعمتجم نحنو انلك ءانركتفا اذه لجأ

 . حيسملا عوسي اًئبر مسا نع امهسوفن املسأ نيذللا نيلْجَرلا «انيّبيبح ابانربو سلوب

 سدقلا حورلا رس دقف .لوقلاب كلذ مكاربخي يكل اليشو اذوهي امهعم انلسرأو
 نم اودعتبت نأ «هنع دب ال يذلا اذه نم ديزأ ًالقث مكيلع عضن ال نأب اًضيأ نحنو

 اًنسحف .هذه نم مكسفن متظفح اذإو .انزلاو قونخملا نمو مدلا نمو ناثوألا ةحيبذ

 . كرابو .انبرب نيتباث اونوك و . نوعنصت

 ددع .5 حاحصإ .نيثنروقلا ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 اا ا بعل

 ال عستم انبلقو «نويثنروقلا اهيأ اي ٌحوتفم مكيلإ انُمف . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 ام «ينوفاك ءانبألل لاقُي امك لوقأ .مكئاشحاب متقياضت امنإ لب ءانم مكيلع قيض

 هنال «نينمؤملا ريغلا عم نينرتقم اونوكت الو . مكّبح يل اوعسواو .مكيلع يل قحي
 حيسملا نيب ةقفاوم ةّيا مآ .ةملظلاو رونلا نيب ةطلخ يأ مآ . مثألاو ّربلا نيب ةكرش يأ

 لكيه عم هللا لكيهل ةفلإ ةّيأو .نمؤملا ريغلا عم نمؤملل بيصن يأ ْمأ «ناطيشلاو
 + مهي ريسأو .مهيف لسا ىلإ :ليق امك حلا هللا لكيش مكذإف نتا امآ ...لابآلا

 مهنم اولزتعاو مهنيب نم اوجرخاف كلذلو .اًبعش يل نونوكي مهو «مههلإ نوكأو
 يل نونوكت متنأو بأ مكل نوكأو . مكلبقأ انأو « نيسندلا نم اوندت الو .برلا لوقي

 . "لكلا طباضلا برلا لوقي تائبو نين



 كايرق شير

 ةساجن عيمج نم انسوفن رهطنلف « يئاّبحأ اي ,ديعاوملا هذه نآلا انل نأ لجأ نمو

 دحأب ركمن مل انناف « يتوخإ اي ينولمتحا .هللا ىوقتب ةسادقلا لعفنو «حورلاو محللا

 تلقف تمدقت دق ينوكل مكبجشل اذه لوقأ الو . اًدحأ ملظن ملو ءاًدحأ دسفن ملو

 1١1١-١84( ص) نيقيّدصلاو راربألا دحأ

 مم-5؟٠ ددع 21/8 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نيوكتلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 تيوق مهاياطخو «,يمامأ لخد دق ةروماعو موداس خارص نإ ّبرلا لاقو
 ءال مأ «يمامأ لخد يذلا خارصلا ريظن اولِّمكو اولعف دق اوناك نإ رظناف لزنأ . اًدج

 امئاق ناكف ميهاربإ امأف . موداس ىلإ اوقلطناو «كانه نم لاجرلا فطعناو . ملعاف

 .دحاو بضغب ةأطخلا عم نيقيّدصلا كلهتأ :لاقو ميهاربإ مّدقتف «برلا مامأ هّدعب

 نم ناكملا نع حفصت الو دحاو بضغب مهكلهتأ اراب نوسمخ ةنيدملا يف َدِجُو نإو
 عم ٌرابلا لتقتو ءرمألا اذه لعفت نا كاشاح .هيف نيدوجوملا اراب نيسمخلا لجأ

 ا مايق" مرا ناتو تلوم ري رتل كا ربا نفس ترجف
 ينإف «ةيرقلا يف اًراب نيسمخ موداس يف تْدجو نإ :برلا لاقف .ءاضقلا اذه لمعي

 ماّدق ملكتا نأ تأدتبا دق اه :لاقو ميهاربإ باجأف . مهلجأ نم هلك ناكملا نع حفصأ
 ايدومتب ةيرقلا قالت ةيمح اذا نيمسلا نع صقن تاق ,ةامرو بارق انآ و .«اجرلا

 داق فيرا ةممح :كابج تذوب. نإ ايكلمأ ال برلا .لاقث ؟ةيسنللا لخلا نم

 كانه تْدِجو نإ اهكلهأ ال ْبرلا لاقف . نوعبرأ كانه َدِجٌو نإ :لاقو اًضيأ ميهاربإ
 . نوثالث كانه َدجو نإو .اًضيأ ملكتأف برلا ىلع بعصي ال ميهاربإ لاقف . نيعبرأ
 مادق ملكتأ نأ تأدتبا دق ميهاربإ لاقف . نيثالث كانه تدجو نإ اهكلهأ ال برلا لاقف

 لاف .نيرشعلا لجأ نم اهكلهأ ال برلا لاقف . نورشع كانه دجو نإو .برلا

 برلا لاقف . ةرشع كانه نإو . طقف ةّرملا هذه ملكتأف «برلا ىلع بعصي ال ميهاربإ

 عجرو . ميهاربإ عم مالكلا نم غرف نيح برلا ىضمو .ةرشعلا لجأ نم اهكلهأ ال
 . ديس اي كرابو .هناكم ىلإ ميهاربإ
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 ١-١٠ ددع .؛ه حاحصإ .دّيس اي كرابو ؛ناميلس ةمكح رفس نم ةيناث ةءارق

 .هبعت اودحج نيذلاو «هوقياض نيذلا هجو لباقم ةليزج ةلاذب قيدصلا موقي ذئنيح
 مه ذإ مهسفنب نولوقيف ءهدجم نوري نيح نوتهبيو ءديدش فوخب هورصبأ اذاف

 لاهجللو , كدي اردبع ناك نللا رعاذدب نللال محرر ةةدعب كوحشو دوما

 هللا ءانبأ عم بسُح دق فيكف .اًحوضفم هتومو انونج هتريس انبستحا ًالثمو ةريعم

 ملوي + لدعلا نوت انل بطب يلف. ىلا قيرط نع انللض دقل . نيسيّدقلا عم هثاريم لصحو

 انقرع امو. «ةكوليسم ريغ يدر انكلسو + كلاهمو امنإ اليس تاالتماق ٠ سمشلا انل قرشت
 اهلك هله تربع. .انيلعت نكسب انداقأ ]ذاع .وأ ..«يايربكلا ايعتل اذا .بزلا قرط

 ا ياو ,زئاج ربخك تزاجو «لظلاك

 00 يف ريطي ريطك وأ .جاومألا يف هيرج ةروص الو «هّراثآ فرعت

 كلسي «هتعرس ةّدشب ءاوهلا ىف ةشيف «ةعورقم ةفيفخلا حيرلا لعج هناريط راثأ اذإ هنأل

 يذلا مهسلاك وأ . هقيرطل ةمالع دجوت الو هٌروبع فرعُي ال كاذ دعبو « هيحانج ةكرحب

 . هقيرط فرعت ملف «هلاح ىلإ ءاوهلا داع هتقولو ءهب قشنا ءاوهلاف .ةراشإلاب قشرُي
 انتليذر يف انينف اننكل .اهرهظنل ةليضف ةمالع دجن ملو انللحمضاف ءاندلو نحن اذكهف

 هيرذت ناخدكو «ةعبوزلا هعفرت ٍءابهك و «حيرلا اهلمحت رابغك نيقفانملا ءاجر نأل
 نوشيعيف نوقيّدصلا امأ .انزج نحن اذكه .قيرطلا رباعلا فيض موي ركذكو « حيرلا

 برلا دي نم نولبقي اذهلف .ءالعلا يف مهتاعارمو «برلا يف تباث مهباوثو ءدبألا ىلإ

 . ديس اي كرابو . مهيلع لحي هعارذبو ,هنيميب مهللظيو «لامجلا جاتو ءادّجمم اكلم

 ه-١ ددع 2.١4 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لوسرلا اتحوي ايؤر نم ةنلاث ةءارق

 نوعبرأو ةعبرأو ةئام هعمو نويهص لبج ىلع اًمئاق تا كاذ اذإو كتيأرو

 ءامسلا دع انرج ديمو ٠ مههابج قلع بوتكم هيأ“ مساو همسا مهيلعو املأ

 تاوضك هتعمس يذلا توصلاو ( ميظعلا دع لا توصك و م ريثكلا هايملا تروصع

 لس 1 . م * م0 < . »|
 ) ور ّى بسبع” مهل رامي رق ل لب رعب مالدق و ) رولا كلا مادق 1 هحعبسست ل وح بسي ه “ن6 مهنا امس ل ه بضل ٠ يذلا ٠ ل ثمملا
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 مر لام ل و 00

 اوسّندتي مل نيذلا ءالؤه « ضرألا نم نوعاتبملا ءالؤه .ًافلأ نوعبرألاو ةعبرألاو ةئاملا

 5 ري رولا در 00 اراكبأ دي

 تاي اوس

 ١-١6 ددع .؛١ حاحصإ .لوسرلا بوقعي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 يتنثالا ىلإ حيسملا عوسي انّبرو هللا دبع بوقعي نم .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 اذإ «يتوخإ اي رورس لك مكل نكيلف . مالسلا «بوعشلا يف ةروذبملا ةليبق ةرشع
 مككلمي ناميإلا ناحتما نأ نوملعتل مكنإ . ةفلتخماو ةريثكلا براسلا لا حاب

 يف نيصقان ريغو نيممتمو نيلماك اونوكت يكل مات لمع ربصلل نكيلو .ربصلا
 طاسبناب عيمجلا حنمب يذلا هللا لأسيلف «ةمكحلا نم اًصقان مكدحأ ناك نإو .ءيش

 هيشيب ع ككشي..يذلا .نآل . «ككشي الو ناماب .لأسلو. ..دلل طفشت ..«دبحتي الو
 «هريمضب ككشملا ناسنإلا كاذ نظي الف . حايرلا نم برطضت يتلا رحبلا جاومأ

 عضاوتللا خألا اَذِإ رختفيلف .ّبرلا نم اًئيش لاني هنأ هقرط عيمجب برطضملاو
 فرقت سمغلا نإ زوجي اذكه «بشعلا رهزك هنأل همام . هعافتراب

 ينغلا لبذي اذكه .هرظنم نسح دابيو هرهز طقسيف «بشعلا سّبيتو ءاهترارحب
 ذخأي «َنحّتما ام اذإ ىتح براجتلا لمتحي يذلا لجرلل ىبوط .هتافرصتب اًضيأ
 هللا نإ بّرجت اذإ ٌّدحأ لقي الف . هنوبحي نيذلل هب هللا دعو يذلا (ةايحلا) ةويحلا ليلكإ

 نم بّرجتي ناسنالا نكل .اًدحأ بّرجي الو «تائيسلاب نحتمي ال هللا نإ . ينبرج

 تلييك# اذإو . ةعيطخلا دلتو لبن ةوهشلا هذهو « بذجنيو يهتشي مث . هتوهش

 . ديس اي كرابو .توملا تدلو ةئيطخلا

 "و١ :١""دب ع. -!ا"؟

 رمأ يف ربخأ نأ نع ريصق ينامزو اًضيأ لوقأ اذامو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب



 ' نم ملأ ىتوملا ككح] ١ هو ءا هه *] 1

 ءايبنألا يقابو «ليئوماصو دواد يفو «حاتفنو نوشمش يفو «قارابو نوعدج

 دم ال1 ةارقا اوديو «ديعارلا البقر. بلا اولمعو -« كامل ! رهف تافكلاب ميلا

 يف ءايوقأ اوناك و « فعضلا يف اوّوقتو . فيسلا ّدح نم اوجنو «رانلا ةّوق اودمخأو

 :تاومالا ةماش دع ضوألو أ ءاسنلا ىلإ اود روب .«ءادعألا ركاببغ اوهرغو .نيفرملا

 0 لضفأ ةمايق مهل ,ا نوكتل ةاجنلا اوبغري ملو تاباذعلاب اوتام نورخآ

 .اومجُر نورخآ .اورشت نورتخآ . سيخلاو دسألل اوملْسُأ نورخآ .دلجلاو ءرهلا

 ىّرعملاو نالمحلا دولج نوسبال مه ذإ اوحاس نورخآ . فيسلا ّدحب اوتام نورخآ
 نيهئاتلاك اوناك و . مهقحتسي ملاعلا نكي مل ٌسانأ . نيفهلتمو نيقياضتمو نيجاتحم

 ةداهشلا مهل تناك نيذلا مهلك ٍءالْؤه . ضرألا قوقشو رياغملاو لابجلاو يراربلا يف

 . اننود اولمكي الكل انتدعاسم يف رظنف قبس هللا نأل دعولا اولاني مل مهناميإب

 قلتلف «باحسلاك انب نوقدحم ا اًعيمَج دوهشلا ءالؤهانل نيذلا اضيأ نحن كلذلو

 داهجلا اذه وحن ربصلاب عسنلو .نيح لك انل ةّدعملا اًضيأ ةئيطخلاو لقث لك انع
 بياضلا لدتا 3 لكم انناعإ سيئر وع. للا جوس ىلإ رظعلو .ءانل عوضولا

 اي كرابو .هللا شرع نيمي نع سلجو .يزخلا ناهأو ءرورسلا نم هل ناك اًمع
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 . كيس

 هه

 (١ا/-١ه ص) نينمؤملا ىتوملا دحأ

 ١-51 ددع .ا/ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,قيّدصلا بوَيأ رفس نم ىلوأ ةءارق

 طابا رسل وأ كر يقرا لع يرحل اسجل ناس را
 ا ..هليمع .عا راهي. يذلا ريجألا لثمو «لظلا بقتري يذلا دبعلاكو
 رظتنا مث . موقأ ىتم تلقو تعجش نإ . يل بسحت مل لمعلا يلايلو « ةلطاب ارش

 يدلج .اًبارت يمسجو «اًرابغ يمحل سبل .رجفلا ىلإ ظقيتساو دقرأو ءاسملا ىل
 نأ مذا عانس سيل ةإ تدايو. « تويكملا طيقن نم ىمايآ سامو ليف

 تام اا لا#ا با ية ل ا ع ا 5 ل
 يف كانيعو .ينارت نيع يل ىءارتت ال .اريخ ىرت نأ ينيع دوعتو « يه ةيح حورلا



 كايرق شير

 5 000 اب ؛بهذيو ا . انأ سيلو

 اري ميلا ىتح نينت 1 ءانأ ٌرحبأ "سفن ةرارك رتخاو 0 برك

 تا لق 0 يماظعو دال ع ءايؤورلاب ينتبهراو

 (وه نَم) ونم .ءابه يه يمايأ نأل ينع دعتبا .رهدلا ىلإ ايحأ تسلو (تسعيو

 ب يراسل ل و ل

 اذامف «تأطخا تنك نإ يدا : يت او يحرج ىتم ىتحو

 . ديس اي كرابو

 ١ ب١ ذاع 23 1/ حاحصإ .ديس اي كرابو ,لايقزح ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 تناك و «ةعقب يف ينعضوو هحورب برلا ينجرخاو .«برلا دي يلع تناكو
 لاقو .اًدج ةسبايو «ةعقبلا ىف اًدج ةريثك ا ,هلوح ينزاجأو ءاًماظع ةءولمم

 ل ل ا

 بر لوقي اذكه .برلا لوق ةسبايلا ماظعلا اهتيأ اي يعمسا :اهل لقو ماظعلا هذه ىلع

 ءاًبصع كيلع يطعأو .تنييحتو اًحور كيف لخدأ اذنأاه . ماظعلا هذهل بابرألا

 انأ نيملعتو نييحتو اًحور كيف لعجأو ءاًدلج كيلع طسبأو ءاّمحل كيلع دعصأو

 كيرعفاو فاراطنطاو توض راض + ثابت ام دنعو «برلا ينرمأ امك تابتف .برلا

 اهيلع طسبناو «ٌمحلو ٌبصع هيلع َدِعَّص دق ذإ تيأرو . هلصفم ىلإ مظع لك ماظعلا
 نبا اي ابنت «حورلا ىلع ابنت :برلا يل لاقف .ٌحور اهيف نكي ملو « قوف نم ٌدلج

 حايرلا نم حورلا اهتيأ اي يّمله :بابرألا بر لوقي اذكه :حورلل لقو ءرشبلا

 مهيف تلخدف «ينرمأ امك تأّبنتف .اويحيف «ىلتقلا ءالؤه ىلع يّبهو «عبرألا
 ياي لاب ود ادع ينك طيح , مهلجرأ ىلع اوماقو اوّيحو «حورلا



 نينم ْوملا ىتوملا دحا ١1

 ههجو نم تبره يذلا كاذ هقوف سلاجلاو + ضيا اميظع اييرك اكيارو

 نيمئاق راغصلاو رابكلا تاومألا تيأرو . ترو انيحداجوي مو «ءاعسلاو ضرألا

 تمكاحتو . (ةايحلا) ةويحلا وه ءرخآ ٌرْفس حتفو .رافسألا تحتفو .يسركلا ماّدق
 . هيف نيذلا ىتوملا رحبلا جرخأو . مهلامعأ بسح رافسألا يف بوتكملا نم تاومألا

 .هلامعأ بسح دحاو لك مكاحتو .امهيف نيذلا ىتوملا اجرخأ ميحتلاو توللاو

 مل نمو .رانلا ةريحب وه يناثلا توملا اذه . رانلا ةريحب يف احرط ميحجلاو توملاو

 . دّيس اي كرابو .رانلا ةريحب يف يقلأ (ةايحلا) ةويحلا رفس يف اًبوتكم دجوي

 7-4“ ددع .,4 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 دع ,امياط :اهعسا ةارمإ ةنيدنملا اقاي ىف .ناك و ... احا اي يدم ا كراب

 مايألا كلت يف تضرم اهنإو .اهعنصت تناك ىتلا تاقدصلابو ةحلاصلا لامعألاب

 ةنيدملا (ةّدل) دل يف ناعمس نأ ذيمالتلا عمسف . ةيلع يف اهوعضوو اهولسغف . تتامو
 مودقلاب لساكتي ال نأب هنم اباطي يكل نيلجر هيلإ اولسرأف . افاي بناج ىلع يتلا

 هلوح عمتجاف ؛ 15 ا ةولعصا :ءانع ملف ل يب ا مامقف . مهيلإ

 اتيباط اهّتهيطعت تناك يتلا بعايقلاو ةميقالا هئيري نكو ءمتايكاب لمارألا عيمج

 مث « ىلصو هيتبك ر ىلع ائجو .اجراخ مهعيمج جرخاف نكاعمس اما . ةيح يىحو

 ناعمس تأر ذإو اهينيع تحيفف ىه امأ .ىموق اتيباط اي .:لاقو ةثحلا وحن تفتلا

 تف رْعف :ةس اهوميماسو لمارألاو نيسيقلا اعدو .اهماقأ و هالي اهاطعأف# تسلح

 تسيل اًمايأ افاي ىف ماقأف وه امأ .انّيرب اونمآ نوريثكو .اهلك ةنيدملا ىف ةيآلا هذه

 .ادكَس اي كريو: . غاثدلا نآاعيس تي ىف ًالراف «ةليظب

 . يكينولاست لهأ ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١ ا خدع , © حاحصإ

 تاقوالا ىلع .امأو .. ىتوخإ اي ديس. اي كراب
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 . اليل صللاك اذكه يتآي انبر موي نأ اًمح نوملعت مكنإ . مكل بتكُي نأ ىلإ نوجاتحت
 ىلبحلا ىلع ضاخماك «ةتغب كالهلا مهيلع موقي ذئئيحف ءءودهو مالس نولوقي امنيح
 مويلا كلذ مككردي ىتح ةملظلا يف متسلف «يتوخإ اي متنأ امأ .نوتلفي الو

 دقرن الف . ةملظ ءانبا الو ليل ءانبأ متسلو .راهنو رون ونب مكعيمج مكنإ . صللاك

 ليللابف «نودقري نيذلا نإ .نيلقاعو نيظقيتم نكنلف نكل .سانلا رئاسك نآلا

 نيظقيتم نكنلف ءراهنلا ونب نحن امأ . نوركسي ليللابف نوركسي نيذلاو «نودقري

 هربا ءاجر ةةوخانسأر ف عضتلو .ةلخاو ناعثلا عرد ىقنسالو انتزيمضب
 حيسملا عوسي انّبرب (ةايحلا) ةويحلا ٍءانتقال نكل بضغلل انعضي مل هللا نأل «(ةايحلا)

 اي كرابو .اًضيأ نوعنصت دق امك اًضعب مكضعب نبيلو ءاّضعب مكضعب زعيلف ءاذهلو

 . كيس



 موصلا نمز ١

 (5١.-1١1ا/ صر 'نيسمخلا موص لخدم دحأ

 ملن-9١ ددع .7 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لافمألا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ءرمخلاب اًريكس نكت ال . كبلق يف يبأر مّوقو ءاميكخ نكو . ينب اي 95 نما
 سبلي ماونلاو .دابي «محللاب هرشلاو ءرمخلاب ريكسلا نأل . محللاب اًهرش رصت الو
 الو قحلا نّتقإ . كمأ ةخوخيشب نواهتت الو «كدلو يذلا كيبأ نم عمسإ .َقّرخلا

 .هب حرفيو ءاّميكح دليو جهتبيو رسُي قيّدصلا وبأ .بدألاو ةنطفلاو ةمكحلا عبت

 كانيع ظفحتلو . كبلق ينطعأ «ّينب اي . كتدلاو جهتبتلو ,«كمأو كوبأ كب حرفيلف

 ىف ورم كايرو يسحب ةينازلا يه ةقيمع ةيواه . يقرط

 نَلو «تاموصخلا نَّمل .نّمفلا نملو ٠ ليولا نمل . مثإلا نوديزي نوريثكلا
 روكا رمادي .نينلل ذل هدتنالا قرفألا قكلو اجب كاجول نعل .رووشلا

 سانلا عم ملكت لب ءرمخلاب اًريكس نكت ال .ةميلولا دجوت نيأ نوشتفي نيذلاو
 يف هنول عّشعَّشملا رمخلاب كينيع قدحت ال .مهبطاخمو مهعم اًرئاس نكو .راربألا

 يذلا تايحلا كلم لثمو .ةيحلا غدلك رمخلا ةرخآ نآل «ٌربلاب ركتفا نكل . سأكلا

 نوكتو .بتايوتللا فيلق ملك دهيست: :«ةيفحأالا كاديع :تأر ضم ةكحس بكس

 . تملأت امو ينوبرض لوقتف .جوملا دك تيورططو دهن يس د سل
 كس اي كيراثو "و اهبلطأ يضمأف ظقيتسا ىتم ىرت . تمار 2 يب اوأزهتسا

 ددع ١”, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,خاريس نب عوشي ةمكح نم ةيناث ةءارق

 ع ٠-5

 لمع ميسم روكلا نأ امكو .: نيرتتك ةللهأ هنأ رسعا ىلع اردن نكت

 رمخلا اذكه «(ةايحلا) ةويحلا هايم لثمو .مثإلا ىلإ قوسي رمخلا اذكه .داّدحلا

 حرفلل قلخ يذلا رمخلا ميدعلا (ةايح) ةويح يه ام . بجاولاك هبرشي يذلا ناسنإلل

 تايطعمل ةناما كلذو 34 اموي نيدسمخ ىلع ال ) موي نيعبرا يلع تع يلو راملا موصلاف 5 ةهقيقد ريغ هييويسل 6

 سلقملا ليجنإلا
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 3 ل ا تايلال ناسا ترزك و (هتاوق تينف . ةرثع لهاجلا

 . كرابو . سانلا هاجم هعزانت الو « سيكوتلا مالك هملكت ال . هحرف ىف هذؤت

 1١١-١5 ددع .ه حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 ءاسملا ىلإ نوثبليو .ركسملا ءارو نوعسيو حابصلا نم نوجلدي نيذلل ليولا
 0 . فوفدلاو 0 0 رانيكلا قدب رمخا ٠ قاف رشي 0 مق رحبف

 برلا عفتريو «ةيلاعتملا نيعألا عضتتو «لجرلا ناي , ناسنإلا 50 ايلا

 -ب١ ددع . حاحصإ . ىلوألا لوسرلا سرطب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 اي

 مكلأسي نّم ةبواجم فوخلاو عاضتالاب نيدعتسم اونوك . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 نوملظي سانأك .ئرخي اميكل 000 ا نوكت ذإ «مكناميإ ءاجر نع ةملك

 . رارشأ سانا مكنأك مكنع نوملكتي نيذلا كئلوا . حيسملاب يتلا ةح اصلا مكتريس
 هللا ةدارإ تناك نإ «ةحلاصلا لاعفألا نولعفت امنيح رورشلا اولمتحت نأ مكل ريخف
 ءاناياطخ نع ةدحاو ةّرم تام اًضيأ حيسملا نأل «تائيسلا نولعفت امنيح ال ءاذكم
 رادو ع جورلاب حو «دسجلاب تام . هللا ىلإ مكبرقيل عقةأظنالا نع اًضوع ق ةيدصلا

 ترمأ امنيح «حون مايأ اًميدق اوعيطي مل نيذلا كئلوا .ميحجلا يف ةسوبحنا ل سفنألا
 ىططقف سلا ةينامث اهيلإ لخد لقو ع ةنيفسلا 0 نأ مهتبوت ءاجر لجأل هللا ةانأ

 ال عةيدومعملا ةطساوب هعشلا كلذ ىلع اًضيأ متنأ اوّيحت اميكل عءاملا ةطساوب اوصلخو

 عوسمي ةدايقبو هللاب ةح اص ةينب نوفرتعت امنيح نكل « خسولا نم دسجلا نولسغت امنيح



 ةكئالملا هل تعضخ دقو .هللا نيمب نع وهو ءامسلا ىلإ دعص يذلا كاذ حيسملا

 . تاوقلاو نيطالسلاو

 . ركفلا اذهب اوحلست اًضيأ متنأف ءدسجلاب مكنع حيسملا ملأت دق نآلا ناك نإف

 , سانلا تاوهشل دعب ايحي اليكل ءاياطخلا عيمج نع فك دقف «هدسجب تام نم نإف

 ةدارإ هيف متمدخ يذلا ىضم يذلا نامزلا يفكي .هللا ةئيشمل لب «دسجلا يف وه املاط

 نآلا اذوه اهو .ناثوألا ةدابعو «ءانغلاو «ةساجنلاو ءركسلاو «ةهارشلاب ءافنحلا

 . مهعم ةميدقلا ةهارشلا كلت اورشابت مل مكنوكل « مكيلع نوفّدجيو «مكنم نوبجعتي
 ترشب اذه. لجأ نمف ..تاومآلاو ءايحألا نيدي نأ ديتعلا هللا نوبواجي نيذلا كفلوا

 .دّيس اي كرابو . هللاب حورلاب نويحيو « سانلاك دسجلاب نونادي مهنأب اًضيأ تاومألا

 ددع ١. حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ربحا 5 ع5 2-5

 نآلا ظقيتسنلف .ةعاس نامزلا نأ اًضيأ اذه اوفرعاو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 . راهتلا انهو. يللا نسم دقو. .اذمأ نيح.ناك انغ يرقأ نآلا انتايص نإ .ابمولا نق

 ال ,«لكشلاب راهنلا يف امك مسنلو .رونلا حالس سبلنلو «ةملظلا لامعأ انع عدنلف
 انبر اوسبلا لب «قاقشنالاو دسحلاب الو « سجنلا عجضملاب الو ءركسلاو ءانغلاب

 مك داسجا تاوهقياوينهت ١و. : حبسملا موس

 نإف . مكر اكفأب نيمسقتم اونوكت الو «هودضعاف «ناميإلاب اًفيعض ناك نمو

 ال لكأي يذلاف . لقبلا لكأي فيعضلاو «ٍءيش لك لكأي نأ قّدصي نم سانلا نم
 اي تنأ نمف .هبّرق هللا نإف . لكأي نَم ندي ال لكأي ال يذلاو .لكأي ال نم نِهُي

 . طقسي هّيراف « طقسي نإو . مُقي هّيرلف مُقَي نا هنإ . كل وه سيل اًدبع نيدت ىتح اذه
 مهنمو «موي نود اًموي رّيي نم سانلا نمو . هتبثي نأ ىلع ٌرداق هّبر نأل اًمايق موقيسو

 هّبراق + مويلا يإتري نم نإ .هسفن ريمضب دحأ لك ققحتيلف :اهّلك مايألا ريب نَم
 هللو «لكأي هّيرلف «لكأي يذلاو .يإتري ال هّبرلف مويلا يإتري ال نمو « يإتري
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 ايحي انم ٌدحأ سيل هنإ .ركشي هللو «لكأي ال هّبرلف «لكأي ال يذلاو .ركشي

 . توم انبرلف ءانتم نإو ءايحن انبرلف ءانييح نإ اننال . هسفنل تومي ّدحأ الو ءهسفنل

 .ديس اي كرابو .انبرل نحن امنإف ءاتاومأ أ هن الا عايسأ انك ناو

 ١4٠-4 ١( صر موصلا نم لوألا نينإلا
 س8و-١1 ددع هن حاحصإ .ديس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ىلوأ ةءارق

 . يقرط اوفرعي نا نوديريو «موي لك يننوبلطي .مهاياطخ بوقعي تيبلو « مهمثإ
 نأ نوديريو «ءّربلاو مكحلا يننولأسي .ههلإ ءاضق كرتي ملو ٌّربلا عنص يذلا بعشلاك

 مايأ يف مكنإ اه .ملعت ملو انسفنأ انعضاوو .رظنت ملو انمص اذامل .هللا ىلإ اوبرقي

 يف اوعمستو «مويلا اذه لثم اوموصت ال .مثإلا راستقاب برضلاو تاموصخلاو

 هقنع ىنحيو «هسفن ناسنالا لذي نأ هترتخا يذلا موصلا وه اذهأ . مكخارص ءالعلا

 موصلاف .:ةيرلا ةدارإ مدويو اموص نوعدت اذهلأ .اًدامرو احسم شرفيو عةريادلاك

 نيرسكنملا قلطتو « شغلا مزح عطقتو « مثإلا تاطابر ّلحت نأ :اذه وه هترتخا يذلا

 50207 « عئاجلل كزبخ مسقت نأو « تاطابرلا لك اوعطقتو :اًرارحأ

 «كرون حبصلا لثم رجفني ذئنيح .كمحل نبا لمهت الو .هسكا ءاتايرغ تنيأر اذإ

 وعدت لذئنيح 6: كامي كفرلا ماركإو «كمامأ كو يضمبو ءاعيرس قرشي كربو

 .دّيس اي كرابو .اذنأاه :لوقيو خرصت «برلا كبيجتسيو

 "1١-١65 ددع 2؟ حاحصإ .دّيس اي كرابو , ليئوي ةءوبن نم ةيناث ةءارف

 اوّقش . حونلاو ءاكبلاو موصلاب « مكبلق لك نم يلإ اوعجرا :برلا لوقي نآلاو
 ليوطو «ءفوؤرو «ٌموحر هنأل ,مكهلإ برلا ىلإ اوعجرا .مكبايث ال مكبولق



 غانضلا 'رهز 17< ١

 ميس سس" ورم ل يوصل كي ير ضر كدر
 لافطألا اوعمجاو « خويشلا اورشحا .ةعيبلا اوسّدق . بعشلا اوعمجا . عيمجلا اوعدا

 مادخ ةنهكلا كبتل .اهعدخم نم سورعلاو «هردخ نم سيرعلا جرخيل . نيعيضرلاو
 كلاريم طعت الو «كبعش ىلع بر اي قفشا :اولوقيو « حبذملاو رادلا نيب برلا

 ىلع برلا راغف .مههلإ وه نيأ بوعشلا لوقت الل «ءبوعشلا طلستلو ءراعلل
 ةطنح مكل لسرأ اذنأاه :هبعشل لاقو ٌبرلا باجأو .هبعش ىلع فأرتو ءهضرأ

 .دّيس اي كرابو ..بوعشلا راعل اًضيأ وكيطغأ الو..اوعبشتل اًئيزو اًرمخو

 ١-١١ ددع , حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نانوي ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 . ةميظعلا ةنيدملا ىونين ىلإ قلطناف مق :ًالئاق نانويل ةيناث ةرم برلا لوق ناكو

 .برلا لوق بسح ىونين ىلإ قلطناو نانوي ماقف .كل اهلوقأ ءةادانمب اهل دانو
 ةريمع ةنيبللا لخدي تاني دعا و: ,.مايأ ةلاللل ةريسم هلا ةييطف ةديدس قرني كاك
 ىونين لهأ نمآف . ىونين فسخت اًموي نيعبرأ ىلإ نآلا نم :الئاق ىدانو دحاو موي

 ىلإ مالكلا غلبو . مهريغص ىتح مهريبك نم حسملا اوسبلو ءاموص اومزجو «هللاب

 ىلع سلجو ءاحسم سبلو ؛هجات هنع حرطو هيسرك نع ماقف .ىونين كلم
 رقبلاو مئاهبلاو سانلاف ,هئامظعو كلملا رمأب :نيلئاق ىونين يف اودانو «دامرلا

 سانلا (ٌدرتتلف) ٌدرتتلاف لب .اًضيأ ًءام برشت الو ءعرت الو اًيش معطت ال «منغلاو
 ةئيدرلا هقيرط نع ناسنإلا عجريلو «دهنتلاب هللا ىلإ اوخرصيلو « حسملاب مئاهبلاو

 زجر انع فرصيو انمحري دوعي هللا نأ ملعي نمفأ .هيدي يف يذلا سالتخالا نعو
 فرصاف .ةئيدرلا مهقيرط نع اوبات مهنأ مهلامعأ هللا ىأرف . كلهن الثل ءهبضغ

 . ديس اي كرابو . مهكلهي ملو ءهبضغ زجر مهنع

 ١-١5 ددع . حاحصإ .ةيكيلوثاكلا لوسرلا بوقعي ةلاسر نم ةءارق

 نونوكت لب . ىتوخإ اي نوريثك نوملعم مكيف نكي ال . يئاّبحأ اي سدس اينقلرراب

 ءالكلاب بنذي ال نمو .اًريثك بنذن انلك اننإ .ةئونيد مظعأ بجوتسن اننأ نوملعت
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 (ماجللا) ماجلا عضن اننإ اه . هلك هدسج دبعتسي نأ عيطتسي يذلا لماكلا لجرلا وهف

 اهقوست ذإ اًضيأ ةّيوقلا نفسلاو .اهدسج لك ديقنف .انل دبعتست اميكل ليخلا هاوفأ ىف

 اذكه .ربدملا ةدارإ هرظتنت يذلا ناكملا ىلإ ريغصلا ناكسلاب ليمتف «ةبعصلا حايرلا

 غةريثك تاباغ قرحت ةليلقلا رانلاف .ٌرساجتمو ٌريغص ٌوضع هنإف ءاّضيأ ناسللا

 لك بيعي انئاضعأ يف وه املاط ناسللا اذهو .باغلاك ةئيطخلا ملاعو ٌران ناسللاو

 نأل .رانلاب قرحُي اًضيأ وهو . تالجعلا ريظن ةعاسلا .انتليبق ةبسن قرحيو «اندسج

 امأ ا ا «سبيلاو رحبلا تابابدو رويطلاو تاناويحلا عئابط عيمج

 كاين هي انلال توما مس م ل لذي نأ ةحأ ردق لف ناسا

 ل نكست ياسا ا و عل امر دارا

 0 0 ل 20308

 .ه حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ددع .٠؟-١؟ + 5: ١١1١

 مكنم بلطي هللا نأك حيسملا ضوع نولسرُم نحن . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 فرعي نكي مل يذلا كلذ نإف . هاربر تااوب تاما اندي ىلع
 . هب هللا دب نحن نوكنل « مكببسب ةئيطخ هريص ةئيطخلا

 يننإ :لاق هنإ .اهومتلن يتلا هللا ةمعن مكيف لطبت ال نأب نيدضعملاك مكنم بلطن

 نوكي الثل «ةرثع ببس دحال اولعجت نأ نم اورذحاو . (ةايحلا) ةويحلا موي اذوه اهو
 «ليوطلا ربصلاب هللا ماّدخ اننأ ءيش لك يف انسفنأ رهظنل لب «بيع انتمدخ يف
 ءرهسلاو بعتلاو «سجّسلاو تاقاثولاو «دلجلاو سبحلاو «جايتحالاو دئادشلاب
 شغ اال يذلا دولابو سدقلا حوربو ,ةلوهسلاو ةانألاو «ةفرعملاو ةفعلاب , موصلاو
 «بسلاو دجملاب «لامشلاو نيميلا يف ربلا حالسب «هللا ةوقبو .قحلا لوقبو «هيف



 موصلا نمو 8" ١

 .نوفورعم نحنو نيلوهجماكو «نوقحم نحنو .نولضم اننأك «حدملاو وجهلاب
 ان ةورحم انلاكو ,توع سلو. نيدو انناك وب ,قاحأ سئافو كيوم انناك

 ال اننأك و . نيريثكلا ينغن نحنو « نيكاسملا لثمو .نورورسم نيح لك يف نحنو
 . ديس اي كرابو .ءيش لك كلمن نحنو ءانل ءيش

 ١-55 ١( 47 ص) موصلا نم لوألا ءاثالثلا

 ددع 2.١ حاحصإ .ةيكيلوتاكلا لوسرلا بوقعي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 وعاء ل ارامل

 الو . طقف اهيعماس اونوكت الو «ةملكلا يلعاف اونوك . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 رظن نم هبشي وهف يضل رد ين هم نابل و . مكسفنأ اوغطت

 سومان يف رظن نم .ناك فيك يسنف « ىضمو هسفن ىأر هنأل «ةأرملا يف ههجو

 اذهو . لامعألا ًالعاف لب « ىسني اًعامس اًعماس نوكي ال «هيف تبثو «لماكلا ةيرحلا

 يرام كاف طم مودل ديس يجر سدر تهانسملل
 أ :هذه ىهف .بآلا هللا مامأ ةسوّدقلاو ةرهاطلا ةمدخلا نإ .ةلطاب اذه ةمدخف

 تي

 . سند ريغب ملاعلا نم هسفن ظفحيو « مهتاقيض يف لمارألاو ماتيألا ناسنإلا دهاعتي

 لخد نإف . حيسملا عوسي انّبر دجم ناميإب ةاباحما اولمعتست ال «يتوخإ اي

 عةخسو 5 و لخديو «ةنسح هبايث مأ ء«بهذ ماوخب ناسنإ مكعمجم

 نولوقت مث .انسح انهه سلجإ :هل نولوقتو «ةنسحلا بايثلا سباللا ىلإ نورظنتف
 متمّسقت دق اذهب سيلأ .انلجرأ عيطوم مامأ انهه سلجإ وأ «كانه فق :نيكسملل

 راتخا هللا نأ سيلأ . ءاّبحألا يتوخإ اي اوعمسإ ؟ةثيبخلا تاينلا ةاضق مترصو مكسفنب

 انآ حف هلل اوي راع ديلا !رييركللا ننرانو ا اوكا « ناميإلاب ءاينغأ ملاعلا نيك اسم

 ؟ءاضقلا فقوم ىلإ مكنوقوسيو مكنورهقي ءاينغألا نأ سيلأ . نيكسملا متنهأف متنأ
 5 نب رت ا لس

 نإ نولمكت متنك ناو
276 

 . مكيلع يعُد يذلا حلاصلا مسألا ىلع نوفّدجي مهنأ سيلأ 70 3 و 5 ٍح 3
 مدع نإ اماذ نوت امد: + كسفنك .كبيرق بح نأ بنك امك اذه سومانلا
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 نم نأل يومان يقلاخا#  سومانلا نم نوخبوتو ,ةئيطخ نولعفت امنإف ( هوج ول أ|ب

 :لاق يذلا هكلاذ خاف فلك سومانلاب بج دق «ةدحاوب رثعيو لت مالا طلح

 ةنونيد نأل .ةيّرحلا سومانب اونادي نأ نيديتعلا سانلاك اولعفا اذكهو ءاوملكت اذكهف

 . كرابو . ةنونيدلا ىلع ةمحرلاب اولعتساف . ةمحر ريغب نوكت ةمحرلا لمعتسي مل نّم

 احصإ . يكينولاست لهأ ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 9-١١ ذدع .عال

 حيسملا عوسي انبر ءيجمب يتوخإ اي مكنم بلطن نحنو . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 ؛ حور نم الو ةملك نم اوشهدت الو « مكر ئامضب الجاع اوعزعزتت الأب هيلإ انعامتجاو

 «ءاحنالا نم وحنب ٌّدحأ مكيغطي الف . انّير موي غلب دق هنأب ءانم اهنأك ةلاسر نم الو

 نم لك ىلع رّبكتملا ٌداضملا كالهلا نبا ةئيطخلا ناسا ريلطيو يلوا دنا تركو ل

 . هللا وه هنأك هسفن رهظيو . هللاك «هللا لكيه ىف سلجي هنأ ىتح «َدبُع امو اًهلإ ىعُد

 هاا وردت هن كادوم ميك ند مارق يي رك عا هن نا نورا

 اذإو . ىضم اميف «هيف لمعُي نأ أدب دق مثإلا رس نأل «هناوأ يف كلذ رهظيل كّسمُم

 انير هديبي يذلا ميثألا رهظي ذئيحف .نآلا كوسمملا كلذ طسولا نم هدحو عفترا

 لكب ناطيشلا لعفب كاذ ءيجم امنإو .هئيجم روهظب هلطبيو «همف حورب حيسملا عوسي
 مهنوكل نيكلاهلاب نوكت يتلا مثإلا ةلالض لكبو .ةبذاكلا بياجعلاو تايآلاو ىوقلا

 اوقدصيل نايغطلا لعف هللا مهل لسري كلذلف .اهب اوصلخيل .قحلا ةبحم اولبقي مل

 . دّيس اي كرابو . مثإلاب اويضر لب قحلا اوقدصي مل نيذلا عيمج مكاحيو « كفإلاب

 ١858-55 ١( ص) موصلا نم لوألا ءاعبرألا

 مم دذع لذ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 دك يوافق كوك اتت ةليعاد تاعمس ناك الوب ,ىتابحأ اي .«ديسااي كراب
 ناك ذإو .اًضيأ ناسنإ انأ ىنإف « مق :هل لاقو هماقأ ناعمس نإو .هيلجر مامأ اًدجاس



 موصلا نمز ٠ الا

 حابي ال هنأ نوملعت متنأ :مهل لاقف . كانه ىلإ اوتأ دق نيريثك دجوف لخد «هعم ملكتي

 هللا يل رهظأ دقف انأ امأ . هتليبق نباب وه سيل بيرغ ناسنإب قصتلي نأ يدوهيلا لجرلل
 يكفل يم كيلا كلا لج ف فو 1١ سا نوع نع و

 «ةعساتلا ةعاسلا :تقو ىتين ىف ىلصأ تنك ذإو. ..نآلا ىتح اًمئاص' مايأ ةعبرأ ىل
 راصو « كتالص تعمّس دق سولينروك اي :يل لاقو ءاّضايب اًسبال لجر يمامأ فقو

 . افصلا ىعدُي يذلا ناعمسب تآو ةنيدملا افاي ىلإ لسرأف .هللا مامأ كتاقدصل ٌركذ

 ..كمحلكيو يتنأي وهو : رخبلا دف ىلع يذلا غابدلا كاعمس تيب يف لزان هناف

 ديرنو ؛ كمادق انلك مف اعو .ثنتا ذا اني تعدع دو «تاباوضتسر ا ثفولاو

 .7 حاحصإ .نيّيتنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ددع 1١-١١

 ال نأ لجرلاب ٌرسحف ءاهنع يل متبتك يتلا رومألا امأف . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 اهلعبي ةأرملا كسمعتلو «هتأرماب ناسنالا كسمتيلف ءانزلا لجأ نم نكل . ةأرما نم وندي

 ىلع ةطلسم ةأرملا تسيلو ءاّضيأ ةأرملا اذكهو .بجاولا بحلا هتأرمال لجرلا لذبيلو

 الف . هتأرما نكل ؛هدسج ىلع اًطلسم وه سيل اًضيأ لجرلا اذكهو .اهلعب نكل اهدسج
 ةولصلاو موصلا ىلع ام تقو يف امكانثا قفتا اذإ الإ ءاّضعب مكضعب نآلا عنم

 . مك داسجأ ةوهش لجأ نم ناطيشلا مكبّرجي الثل امكلاح ىلإ نادوعت مث . (ةالصلا)

 مهعيمج سانلا نوكت نأ بحأ انأ ي نأل .رمألاب سيلو  ءافعضلل لاقُي امك اذه لوقأ

 مهنمو ءاذكه مهنمف وللا يراسل هاا لكل مسق دق نكلو يسرابل

 مل نإف . ىلثم اوثكمب نأ مهل ٌريخ هنأ لمارأللو «مهل ءاسن ال نيذلل لوقأو .اذكه

 ىنإف نوجورتملا امأو .ةوهشلاب دقوتلا نم ٌريخ جيورتلا نأل ا ؛ اوربصي

 ةكيعاف ع تل زغا ناو «ايلعي نع ةارلا د دب 00 ( مهيصو

 .دّيس اي كرابو . هتأرما قلطي الف ل . اهلعب ىلإ عجرتلف وأ لجر ريغ



 اال 0 كايرق شير

 ١55-/١41( ص) موصلا نم لوألا سيمخلا

 5-١ ددع ١١., حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 نم مه نيذلا همصاخ ميلشروأ ىلإ ناعمس دعص املف . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 ناعمس أدبف .مهعم لكأو ع اا ل نس طير اوناك ذإ .ناتخلا لهأ

 ءانإ طبه دق نأ ءايؤر تيأر « يلصأ افاي يف تنك ذإ :مهل الئاق اًئيشف اًئيش مهربخي

 تسرفتف «َيلإ ىتح ءاجو .ءامسلا نم ىِلدُم ؛هفارطأ عبرأب اطوبرم ليدنملا هبشب
 ءامسلا رئاطو ضرألا تابابدو . عبرألا مئاوقلا تاذ تاناويحلا هيف تيأرف هيف

 . براي اشاح.تلقفا , كر نإ هيف ةاكيساب "نشا رع هيمن 2

 ام :الئاق اًضيأ ءامسلا نم توصلا ينباجأف . سند الو ٌسحن طق يمف لخدي مل هنإ

 . ءامسلا ىلإ ءيش لك عفترا مث . تاّرم ثالث ناك اذهو . تنأ هسجنت ال هللا هرّهط

 « سوياينرك دنع نم ةيراصيق نم ىلإ اولسرأ نيذلا لاجرلا ةثالثلا ةعاسلا كلت يفو
 ريغ نم مهعم قلطنإ :حورلا يل لاقف .اهيف تنك يتلا رادلا باب ىلع اوفقوف ءاوءاج

 رصبأ فيك انربخأو لجرلا تيب انلخدف . اًضيأ ةوخالا ةتسلا ءالؤه يعم ءاجو . كش

 ىعدي يذلا ناعمسب تأو : ةنيدملا افاي ىلإ 5 :هل لاقو ءاّمئاق هتيب ىف 5 ه كاللملا

 حورلا لح ٠ ملكتأ تأدب املف . كتيب لكو تنأ هب ايحت اًمالك كعم ملكتي وهو افصلا

 دمع انحوي نإ :اهلاق يتلا انبر ةملك تركذتف . الّوأ انيلع لح املثم « مهيلع سدقلا

 اونمآ نيذلا بوعشلا ىطعأ هللا ناك نإف . سّدقلا حورلاب نودمعتف متنأ امأ «ءاملاب
 عنمأ ردقأ ىتح انأ (وه نمف) ونمف .اهاناطعأ امك ةبهوملا ةاواسم حيسملا عوسي انبرب

 اًضيأ مثألا ىطعأ هللا لعل :نيلئاق هللا اوحبسو اوتكس «مالكلا اذه اوعمس املف .هللا
 كيس ايدك رار و . (ةليهلاو : دنا ةيرعلا

 .5 حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ؟,ىءذ١ " ددع

 0 ا 0-0-0 ل ا



 موصلا نمز 0١م

 ايرلا يق ريا ا اإل ب ايو دي ميسو اما علو ( نطبلل عوضوم

 نأ نوملعت الوأ «هتردقب انميقي وهو انبر ماقأ هللاو .«دسجلل انبرو .انيرل لب

 اموأ .هللا ذاعم . ةينازلل اًوضع هلعجنف حيسملا وضع ذخانفا ؟حيسملا ءاضعأ مك داسجا

 نانوكي امهينثا نأ ليق دقف .اًدحاو اًدسج اهعم راص دقف ةيناز نراق نم نأ نوملعت

 نإف .انزلا نم اوبرهاف .اًدحاو احور هعم نوكيف ءانبيرب قصتلا نمف .اًدحاو اًدسج

 هومتابق يذلا مكيف لاحلا سدقلا حورلا لكيه مك دسج نأ :كونلتت اموأ ليضع
 6-0 نب . 5 هأ 2 4-2 ٍ ها 5

 نآلا هللا اودجمف :مرخلا ىمتلاب «تيرعشأ دك مكن 5 متنا متسلو . هللا نم

 ١-١49( 517 ص) موصلا نم ىلوألا ةعمجلا

 م.-19 ددع 2١١ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ىلع تراص يتلا ةدشلا ن رار را الا 0 ؟دفيس اي كراب

 0 و ل ع 35--

 . برلا ىلإ اوعجرو اونما نوريثك و . مهعم تناك برلا ديو « عوسي انبرب نورشبيو
 ىلإ ابانرب اولسرأف هلا يف يتلا ةسينكلا ءانبأ ناذآ يف ةملكلا هذه تعمّسف

 0 رد ع يا . حرف يلا « كانه ىلإ ءاج 07 .ةيك العلا

 ناز بل لل سور ا ىلإ حرك رجالا 053 يعش ايرث دادزاف نامالاو

 . ةسينكلا يف اهلك ةنسلا نيعمتجم اناكو . ةيكاطنأ ىلإ هعم هب ءاج ءهدجو املو

 يل ل لا ما ااا

 مايأ يف عوجلا اذه راصو .اهلك ضرألا يف ٌميظع عوج نوكي هنأب «حورلاب



 نايرق شير

 نأ اومسر «مهنم ناسنإف ناسنإل ناك ام بسح نذيمالتلا نأ الإ .رصيق سويدولك

 ١-١7 ددع ١. حاحصإ .نومليف ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 ىلإ خألا سواتوميتو حيسملا عوسي ريسأ سلوب نم .يتوخإ اي «ديس اي كراب
 انعم لماعلا سوفيخرإ ىلإو ءانتّبحم (ةيفبأ) اًيفأ ىلإو ءانعم لماعلاو بيبحلا نوميليف

 عوسي انّير نمو انيبأ هللا نم مالسلاو مكعم ةمعنلا «كتيب يف يتلا ةعامجلا ىلإو

 كناميإب تعمس ذنم يتاولص يف كركذأو «نيح لك يف يهلإ ركشأ يننإ . حيسملا

 يطعت كناميإ ةكرش نوكتل .نيسيدقلا عيمجلو « حيسملا عوسي انّبرل كل يتلا ةّبحناو

 تحارتسا ذإ ًءازعو «ءاميظع اًرورس يل نإ .حالص لك ةفرعمو لامعألاب اًرامثأ

 اب كيصوأ نأب « حيسملاب ةريثك ةّلاد يل هذه لجأ نمو .نيسيّدقلا ءاشحأ كتبحمب

 امك خيش انأ يذلا سلوب انأ ءاّبلط هيف كيلإ بلطأ ينإف «بحلا لجأ نم امأ .قيلي
 يذلا سوميسانا ينبا يف كدنع عفشاو « حيسملا عوسي ريسأ اًضيأ نآلا انأو . ملعت

 . اًدج كلو يل عفان نآلا وهو انامز كل حلصي ال ناك يذلا كاذ « يرسأ يف هتدلو
 ينمدخيل يدنع هكسما نأ ديرأ تنك دقو .يل دلوك اذكه هلبقاف كيلإ هتهجو دقو

 كناسحإ نوكي الغل كتروشم نود اًئيش لعفأ نأ وهأ ملف . ليجنإلا قاثو يف كضوع
 امئاد هكسمت يكل اًئيح كنم قرتفا اذه لجأ نم هاسعو .كاوهك لب «رهق نع هنأك
 اني ةاسدتارو. كال ره ابك ى اًرييس اخأ دبع نم لضفأ» لب .هذآلا ديعلاك نيب
 قيس انكر ايدو ران كلا ريقك هليقاق. ينال ىل اهيرش تينا تنك ناف

 ١-.١6( 849 ص) موصلا نم لوألا تبسلا

 ؟ ١-4 ددع ١7., حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 نم طرشلا نيب ٌريثك سجس راص حبصلا ناك الو . يئابحأ اي ءدّيس اي كراب



 ىلع ىضق «هدجي ملو «سدوريه هبلط ذإو .هل ىرج فيك نأب «ناعمس لجأ
 ناك هنوكلو .ةيراسيق ىلإ راصو ةيدوهيلا نم جرخو اوتو نأ رمأو ع. سارحلا

 سوطسلب اوحامتساو .اعم هيلإ اوءاجو اوعمتجا « نييناديصلاو نييروصلا ىلع اًبضغم
 نم ناك مهناكم ريبدت نأل حلصلا مهل نوكي نأ هنم اوبلظو + كلملا زا (َسُئْسلَب)

 ربنا ىلع سلجو «كلملا بايث سدوريه سبل « مولعم موي يفو . سدوريه كلم
 سيلو هللا توص توصلا اذه نإ :الئاق حاص هعيمج بعشلا نإو . بعشلا اًبطاخم
 شنو ةعاسلا كلغ ىف ةيرلا كالم هرض دلل دخلا طعي ل هنركلو ياسا ثوصب
 . ديس اي كرابو .ومنتو عاذت تناك هللا ةراشبو .تامو دودلاب

 ددع .5 حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ا

 , ملاعلا ىلإ ةئيطخلا تلخد دحاو ناسنإب هنأ امكو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 مهعيمج نوك نم سانلا عيمجب توملا لخد اذكهف «ةئيطخلا ةطساوب توملا لخدو
 دعت نكت مل .«ملاعلا يف تناك نيح ةغيظخلا .نإ . سوئانلا ىلإ ىتخ ءاوأطخأ

 ىلعو «ىسوم ىلإ ىتح مدآ نم طلست توملا نأ آلإ « سومان نكي مل هنأل «ةئيطخب
 تسيل نكلو .ديتعلا هبشب وه يذلا كاذ . مدآ ةيصعم هبشب اًضيأ اوأطخي مل نيذلا

 يرحلاب مكف «نوريثكلا تام دحاو ةلز لجأ نم ناك نإو «ةلزلا ردق ىلع ةيطعلا

 عوسي وه يذلا دحاو ناسنإ لجأ نم نيريثكلا يف ةدايزب هتبهومو هللا ةمعن لضافنت
 ءدحاو نم تناك يتلا ةنونيدلا نأل «دحاولا بنذ ردق ىلع ةيطعلا تسيلو . حيسملا

 طلست توملا ناك نإو . ٌربلل تراصف ةريثكلا اياطخلا نم ةبهوملا امأ . بجشلل تناك

 نوكلمي ٌربلاو ةبهوملاو ةمعنلا ةرثك اولان نيذلا نإ ىرحالابف «دحاو بنذ ببسب

 عيمجل راص بجشلا نأ امكو . حيسملا عوسي .دحاولا ةطساوب (ةايحلاب) ةويحلاب

 دحاو رب ةطساوب سانلا عيمجل ةبلغلا نوكت اذكهف .دحاو ناسنإ بنذ ببسب سانلا
 اًضيأ اًراربأ نوريثكلا ريصي ءدحاو ةيصعم ببسب ةأطخ نوريثكلا راص امك هنأل



 ترثك ثيحو .ةئيطخلا رثكتل سومانلا لوخد ناك امعإ .دحاو ةعاط ةطساوب

 كلمت اذكه «توملاب ةئيطخلا تطلست امك «ىكل ةمعنلا تلضافت كانه «ةئيطخلا

 . ديس اي كابو . حيسملا عوسي اندّيسب ةيدبألا (ةايحلل) ةويحلل ٌربلاب ةمعنلا

 ١86٠-١54( ص) موصلا نم يناثلا دحألا وهو , صربألا دحأ

 اوتأيل . هيف رهطي يذلا مويلا يف صربألا ةّنُس هذه :هل لاقو ىسوم ًبرلا ملكو

 ةبرض تناك نإف رظنيو ءركسعملا نع اًجراخ نهاكلا جرخيف «نهاكلا ىلإ هب

 نييح نيروفصعب رّهطتملا كلذل ىتؤي نأ نهاكلا رمأيلف «لجرلا نم تأرب دق صربلا
 نوحبذيف نهاكلا رمأيو .افوزو ءزمرقلا غبصو ءزرألا بشخو «نيرهاط
 ,يحلا رخآلا روفصعلا وه ذخأيو .ءاملا عوبني ىلع راخف ءانإ يف دحاولا روفصعلا

 روفصعلا مدب يحلا روفصعلا عم مهسمغيو ءافوزلاو زمرقلا غبصو «زرألا بشختو

 «رهطيف . تارم عبس صربلا نم رهطتملا لجرلا ىلع شريو . عوبنيلا ءام ىلع حوبذمللا
 محتسيو «هرعش لك قلحيو «ءهبايث رهطتملا لسغيلو .ربلا ىلإ يحلا روفصعلا قلطيو

 ةعبس هنكسم نع اجراخ سلجيلو «ةلحملا ىلإ كلذ دعب لخديلو «رهطيف «ءاملا يف

 لك قلحيو .هيبجاحو «هتيحلو ءهسأر :هرعش لك قلحي « عباسلا مويلا يفو . مايأ
 . ديس اي كرابو .رهطيف «ءاملا يف هندب محتسيو هبايث لسغيو ( هرعش

 ١-١6 ددع ١١, حاحصإ .دّيس اي كرابو .ددعلا رفس نم ةيناث ةءارق

 :الاقو اهذختا يتلا ةيشبحلا ةأرملا ببسب ىسوم ىلع نورهو ميرم تمّلكت م
 ,ىسوم امأ .برلا عمسف .اًضيأ انعم ملكت دق اه .هدحو ىسوم بطاخ هللا لعلأ
 لاق تقوللو . ضرألا ىلع نيذلا سانلا عيمج نم رثكأ اًدج اًعِضّتم الجر ناكف

 برلا لزنف .اوجرخف .نامزلا ةّبق ىلإ مكتثالث اوجرخا :ميرلو نورهلو ىسومل برلا
 لاقف .امهانثا جرخف . ميرمو نورهب اعدو «نامزلا ةبق باب ىلع ماقو « مامغلا دومعب



 موصلا نمز ١و

 ءايؤرلاب مكل ىءارتأ برلا انأ ينأ مكتءوبن نكت نإ :يمالك نآلا اعمسا «برلا امهل

 . هعيمج يتيب يف ّنيمأ وه هنكل «ىسوم يدبع اذكه سيلو « ملحلاب مكعم ملكتأو
 نأ ني نانا الاياب اين اير ددجم فرو هبشلاب ال رظنلاب مفل امف ُهُملكأو

 0 ا

 لاقف .ءاصرب اهارف « ميرم وحن نوره تفتلاف . جلثلاك ءاصرب ميرمب اذإو «ةّبقلا نع

 انبنذأ اننوكل ءأطخ انيلع بسحت ال نأب يدّيس اي كنم بلطأ ينإ «ىسومل نوره
 هيض ف 2 أ نو ا ير ا ل تار اولاو

 ول :ىسومل ببرلا لاقف .اهفشاف «هللا اي كنم بلطأ :لاقو ّبرلا ىلإ ىسوم خرصف
 0 مايأ ةعبس يحتست نأ اهيلع بجي ناكل ءاههجو يف اقاصب قصب اهابأ نأ

 نع اجراخ مايأ ةعبس ميرم تسلجف .لحخدتلف ذكيحو «ةّلحملا نع اًجراخ مايأ ةعبس

 . ديس اي كرابو . ميرم تلخد ىتح بعشلا لحتري ملو . ةلحا

 1١-١5 ددع .ه حاحصإ .دّيس اي كرابو « عبارلا كولملا رفس : نم ةئلاث ةءارق

 ءاحودممو هدّيس ماّدق اًميظع الجر ناكف , مودآ كلم تاوق ميظع نامعن امأ

 نإو . صربأو اًيوق الجر نامعن ناكو . مودآل اًضصالخ هتطساوب عنص ْبرلا نأل

 تناكف 3 اص ادلب نيطيسلا ىكرأ نم اوبسف .نوقراس مهعمو اوجرخ نييمودآلا

 ةاتفلا نإ :هل لاقو هدّيس ربخأو نامعن لخدف . هصرب نم تقولل هيفشي هنإف . ةرماسب

 انأو ضماو لاعت :مودا كلم هل لاقف .اذك و اذك تلاق دق ليئارسإ ضرأ نم يتلا

 يبايع ةرشع ره لعبا و ىيطمط .: ليئارا كلم ىلإ ةلايمر لتعز

 . ليئارسإ كلم ىلإ ةلاسرلا ذخأو «بايثلا نم جاوزأ ةرشعو ءاّبهذ فالآ

 ا أ دقف «ةلاسرلا هذه كيلإ لصت يتلا ةعاسلا يف :اذكه اهب اًبوتكم

 انأ هلإأ :لاقو هبايث قرم كاسل كارل كاس تال يمر وسال « نامعن

 هنأ اورظناو «نآلا اوملعاف ؟هصرب نم لجرلا يفشأ يكل يل لسرأ ىتح يبحيو تيم

 اذا :هل لوفي ليمزا هبايث قزم كلملا نأب هللا يبن عشيلإ عمس ذإو , انينعت .ىندلعتب



 ١ ناييرق شير

 ,هتابك رمو هليخب نامعن ٍىتآف . ليئارسإ يف اين نأ ملعيو ّيلإ تأيلف ؟كبايث تقّرم
 محتساف ضما :هل لوقي الوسر عشيلإ هيلإ لسرأف .ّيبنلا عشيلإ تيب باب ىلع ماقو

 :الئاق قلطناو « نامعن بضغف . رهطيو كمحل كيلع دتريف «تاّرم عبس ندرألا يف

 عضوم ىلع هديب ريشيو «ههلإ برلا مساب وعديو موقيو اًجراخ ّيلإ جرخي هنإ تلق انأ
 هايم عيمج نم ٌريخ «قشمد رهنأ «رفرفو نانمأ نأ سيلأ .هنم رهطاف «صربلا

 دبع هيلإ مدقتف . بضغب اقلطنم عجرو .رهطأف ءاهب ّمحتساف انأ بهذأف ؟ليئارسإ

 هلعفت نأ كيلع بجي نأكل «اًميظع اًرمأ بنلا كل لوقي ول ءاندّيس اي :هل اولاقو

 يف محتساو ىضمف .رهطتف محتساف ضما .اًريقح اًرمأ كل لاق دق وهو فيكف

 . يفّشو « ريغص لفط محل لثم همحلا داعف «هللا يبن لوق بسح تاّرم عبس ندرألا

 . ديس اي كرابو

 -ا/ ددع .«4 حاحصإ .ةيكيلوثاكلا لوسرلا بوقعي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 ا

 . مكنم برهي هنإف « سيلبإ اومواقو هللا نآلا اوعيطاف . ىئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 مكبولق اوسّدقو «ةأطخلا اهيأ اي «مكيدايأ اورّهط . مك يرام هلل ا ريشا

 . ةباكلل مكحرفو مما تيس احلا رفنلا ومسقتم اي

 0 ينو ا رعب تس سارا لا نرد الا

 و عضاولا نأل «هنيِدُم لب «هب ًالماع نوكت الف « سومانلا
 لوقن اذامو . كبيرق نيدت ىتح تنأ نم تنأف . كلهيو يبحي نأ عيطتسي يذلا وهو
 «ةدحاو ةنس اهب ميقنو « ةينالفلا ةنيدملا ىلإ يضمن اًدغ وأ مويلا نأ نولوقي نيذلا نع

 الا 0 ا ايي عر يارا

 د فارعي نمو 0000 راختتفا ”لك . مهئايربكب لورختفي ع« كلت

 . أطخي هنإف ٠ هامعي



 موصلا نمز 5/١

 دق مكانغ نأل « مكيلع يتأي يذلا ءاقشلا ىلع اوحونو «ءاينغألا اهيأ اي اوكبا

 امهأدصو ءائدص دق مكتّضفو مكبهذو ءادعلا نم تلك دنا كاشو قو نت

 اه .ةريخألا مايأل ران مكل متعمج دق . مكندب لكأي نأ يع وهو . مكيلع دهشب
 نيداّصحلا خارصو «خرصت « مكيضارأ اودصح نيذلا مكنم نيمولظملا ةلعفلا ةرجأ

 مثقو «متهراشتو ضرألا ىلع متمٌعنت دق .توؤابصلا ْبرلا ينذأ يف لخد دق

 اي كرابو . مكمواقي ملو هومتلتقو قيّدصلا متبجش دق . حبذلا مويل اهنأك مك داسجأ
5” 

 . كيس

 ددع ."5 حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ؟ا

 ثيحن .تيملا مك دس. ىف: ةقيطخلا نآلا هل ل توعلا اي ديس اب كرا

 هلل مكسفن اوكيه لب «ةئيطخلل مثإ حالس مكاضعأ اوقّيهت الو .هتاوهش نوعيطت

 ال ةئيطخلا نإف .هلل رب حالس مك ؤاضعأ نكتلو .تاومألا نم متييح ٌسانأ مكنأك

 انسل اننآل.نآلا اطخينفأ .. ةمعنلا تخت لب + سومانلا تحت معسل مكنأل مكيلع طلستت

 هل مكسفن نوكّيهت يذلا نأ نوملعت امّوُأ .هللا ذاعم .ةمعنلا تحت لب سومانلا تحت

 عامتسال وأ ةئيطخلل ناك نإ «هنوعيطت يذلا كاذ ديبع متنأف . ةيدوبعلل ةوعيطت يكل

 يذلا ملعلا هبشل بلقلا نم متعطأ ةئيطخلل اًديبع متنك ذإ مكنأل هلل اذإ ةثملاف . ّربلا

 اذكه «مثإلاو ةساجنلا ةيدوبعل مك ءاضعأ متددعأ مكنأ امكف :مك دسج فعض لجأ

 , ةئيطخلل اًديبع متنك نيح مكنإ .ةسادقلاو ٌربلا ةيدوبعل مك ءاضعأ اوّدعأ اًضيأ نآلا

 نويحتست يتلا رومألا كلت يف ةرمث نم ذئنيح مكل ناك اذامو .ّربلا نم اًرارحأ متنك

 هلل اًديبع مترصو ةئيطخلا نم مترّرحت ذإ نآلاو .توملا وه اهتياغ نأل « مويلا اهنم

 اي كرابو . حيسملا عوسي اندّيسب دبألا ىلإ (ةايحلا) ةويحلا اهتبقاع ةسّدقم رامثأ مكلف
531 

 . كيس



 ١684( ص) موصلا نم يناثلا نينثإلا

 ددع ٠١. حاحصإ .نييناربعلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 م4

 ,قحلا فرع نأ دعب نم هاوهب ناسنإ أطخأ نإ هنإف . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 لكأت يتلا رانلا ةريغو ةبهرم ةنونيد راظتنا لب ءاياطنللا نع بّرقت ةحيبذ نآلا قبي ملف

 الي توحي ةثالث وأ نانثإ هيلع دهش اذإ « ىسوم ةعيرش ىّدعت يذلا ناك نإف . ءادعألا

 هللا نبا ساد يذلا كاذ باقعلا دشأ بجوتسي هنأ نونظت يرحلاب مكف ءةمحر

 نوفراع اننإ . ةمعنلا حور ناهأو « سانلا يقاب مدك هب سدقت يذلا هقاثيم مد بسحو

 عوقولا نإ . هبعش نيدي ْبرلا نإ :اًضيأ لاقو . يزاجأ انأو «ةمقنلا يل نإ :لاق يذلاب
 ةغبصلا اهيف متلبق يتلا ةفلاسلا مايألا نآلا اوركذاف .اًدج فيم ّىحلا هللا يدي يف

 اًسانأ متك راشو «رظانم مترصو .ةدشلاو رييعتلاب « ميظعلا مالآلا داهج ىلع متربصو

 مكنأل «حرفب مكلاومأ بهن ىلع متربصو «ىرسألل متعجوتو «هذه اولمتحا دق
 ةلادلا نم مكل ام نآلا اوحرطت الف . ىنفُي الو دادزي ءامسلا يف ًالام مكل نأ متملع

 نأل ؛دعولا اولانتو هللا ةئيشم اولمعتل «ربصلا مكل ىغبني امإ « ٌريثك ٌرجأ اهل ّدِعَأ يتلا
 «يناميإ نم ايحي ٌرابلا امأف . ئطبي نلو يتآلا كاذ يتأي ىتح اًدج ٌريسيو ٌليلق نامزلا

 «كالهلا ىلإ يّدؤي يذلا رجضلا ءانبأ انسلف نحن امأ . يسفن هبحت نل رجض ناك نإو

 كنس ايدك وابو . انيبش اككلع يللا ناعذلا ءانبأ نعت انا ل

 (١ه ١8-5 4 ص) موصلا نم يناثلا ءاثالثلا

 ددع .” حاحصإ .ةيطالغ لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

١5-1١١ 

 مهنأل .ةهجاوم هتخّبو ةيكاطنأ ىلإ افصلا مدق املو .يتوخإ اي ءديس اي كراب
 عم لكأي ناك .بوقعي دنع نم ٌسانأ يتأي نأ لبق نم هنوكل هب نورثعي اوناك



 | ىب/ ان ل
 ءاوضلا نهز 8١/١

 . ناتخلا لهأ نم اًمئاح ناك هنأل ل زععأ و .ةسفل بدج اوتأ امنيحو . بوعشلا

 امدنعو .مهيئاري يكل داقنا اًضيأ ابانرب اذكهو .اًضيأ دوهيلا يقاب هذه ىلع هقفاوو

 اًسيع اوشيعي نأ بوعشلا مزلت فيكف ءايدوهي ال اًبوعش اًشيع شيعت يدوهيلا تنأ

 ملعن اننأل «ةأطخلا بوعشلا نم انسلو «دوهي انعبط نم نيذلا نحن انك نإو .اًيدوهي

 لك رربتي ال هنأل . سومانلا لامعأ نم ال « حيسملا نامبإ نم رّربتن يكل حيسملا عوسيب

 (1١-8١65ه86 ص) موصلا نم يناثلا ءاعبرالا

 5١-١5 ددع 9 حاحصإ .ةلاثلا لوسرلا انحوي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 . قحلاب هبحأ انأ يذلا يبيبح سوياغ ىلإ خيشلا نم . يئاّبحأ اي «دّيس اي كراب

 كسفن نأ امك «ىفاعم نوكتو حجنتل ةلاح لك يف كلجأ نم يّلصأ يتنإ ءانييبح اي
 كناريمم كوين هارييفر حنا نيج نحل طع نع يرن ندا

 اي نطلب نوعا ىذأل وأ نأب عمسأ نأ اذه نم مظعأ حرف يل سيلو . قحلاب عاس

 ىلع اودهش نيذلا ءابرغلا ةصاخو ,ةوخالا عم هلعفت ام ناعإب الغاف نك .6 انبيبح

 ىلع اوجرخ مهنأل «هلل قيلي امك اًنسح لعفأ ءالؤهلف .اهّلك ةعيبلا مامأ مكتّيحم
 نوكنل ءالؤه لغم لبقن نأ نحن انيلع بجاولاف .اًكيش مألا نم اوذخأي ىلو همسا

 يذلا سيئارط وذ نأ ريغ «ةسكلا ببنك نا بأ تيك دقو. .قسلا نيدعاسم

 يتلا هلامعأ رك ذاتن انآ تيتأ نإ كلذ زا وف انابيلا وكيلع سأرتي نأ بحي

 لبقي ال هنإف ءهذهب فتكي مل ذإو .ةئيدر لاوقأب انلجأ نم ردهي هنأ ذإ ءاهلمع

 هبشتت ال انبيبح اي .اًضيأ ةسينكلا نم مهجرخيو مهنولبقي نيذلا عنمبو ءةوخإلا
 دقو . هللا ري مل ٌرشلا لعفي نمو .هللا نم وهف ريخلا عنصي نم نإ .ريخلاب لب ءرشلاب

 لقو . اضيا هل دهشن نحنو . قحلا نمو ةسينكلا نمو دحأ لك نم سويرتميدل دهش



 نايرق شير
 ا

 . كعم مالسلا .ةهفاشم ملكتنو ءالجاع كارأ نأ وجرأ دقو .ملقو دادعب كل

 اي كرابو .همساب دحاو لك نيّبحما ىلع مالسلا أرقإ .مالسلا كنوئرقي ءاقدصألا
 يل

 . كيس

 ددع .7” حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ملل ع ب يلو4

 امنإف « سومانلا هب ملكت (ام لك) املك نأ ملعن امنإو . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 لامعأ لبق نم نأل . هلل هلك ملاعلا بجشُيو مف لك َدَسُي يكل سومانلا لهأل هب ملكت

 الب نآلا امأ . سومانلا نم تفرغ ةئيطخلا نإ مالك رشي قق 5 رعي ال نصوفاتلا

 عوسي ناميإبف هللا لدع امأ .ءايبنألاو سرومادلا هيلع ههضيو, هللا لدع ريلظ سومان

 مهعيمج نأل كلذب قرف ال هنإ .هب نمؤي نّمم دحاو لك ىلعو .دحاو لكل حيسملا

 وه يذلا ٍءادفلابو . اًناّجم ةمعنلاب نورّربتمو «هللا دجم نم نوصقان مهو ءاوأطخأ
 يتلا اناياطخ لجأ نم همد ناميإب انارفغ هعضوف هللا مّدقت يذلا اذه . حيسملا عوسي
 اذه يف يذلا هلدع نييبتل ءهحور ةانأب هللا هاناطعأ يذلا لهملاب ءاّقباس اهانأطخا

 نيأف . حيسملا عوسي اندّيس ناعإب وه نم لدعلاب رّرييو الداع وه نوكيل + نامزلا

 سومانب نكل .ًالك ؟لامعألا سومانبفأ ؟سومان يأبف .لطب دقف .نآلا راختفالا
 هللا نأ ىرتأ . سومانلا لامعأب ال نامبالاب رربتي ناسنالا نأ نآلا نظن اننإ . ناميالا

 ناتخلا رّربي يذلا هلالا نأل .اًضيأ ملل هنإ معن . مألل ال ءطقف دوهيلل وه امنإ

 لب !اشاح ؟نامبالاب سومانلا لطبن لهفأ . وه ّدحاو اًضيأ ناميإلاب ةلرغلا رّربيو ناميإلاب

 . سومانلا تبثن امعإ

 رّربت دق ناك ولو ؟دجو دسجلابأ ؟ءابآلا سيئر ميهاربإ نع نآلا لوقن اذامف
 :باتكلا هلاق يذلا امو .هللا دنع سيل نكلو .ٌرخف هل ناكل «لامعألا نم ميهاربإ
 .دّيس اي كرابو .اًرب كلذ هل بسحو هللاب نمآ ميهاربإ نإ



 موصلا نم 7 ١ ١

 (١ةال-١ هك صو موصلا نم يناثلا سيمخلا

 .4 حاحصإ . سويسبليف لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 1١-4 ددع

 يرورس اي «نيبوبحا ءاّبحألا يتوخإ اي نآلا نمف .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 نوكي نأ يكاطنوسو ايداهوأ نم بلطأو . يئاّبحأ اي انّبر يف اذكه اوتبثا . يليلكإو

 دق امهنإف .امهنيعت نأ قداصلا يكيرش اي اًضيأ كلأسأو .انّبر يف ٌدحاو ٌريمض امهل

 ةبوتكم مهؤامسأ نيذلا كئلوا «يناوعأ رئاسو سوضنميلكا عم ريشبتلا يف يعم اتبعت

 . اوحرفا اًضيأ لوقأو « (نيح لك) نيحلك يف انّبرب اوحرفا . (ةايحلا) ةويحلا رفس يف
 نيح لك يف لب «ءيشب اومتهت الف .بيرق انّيرو ءدحأ لكل مكعاضتا رهظيلو
 يذلا هللا مالسو .هللا ماّدق مكتابلط فرعت .ركشلاو عّرضتلاو (ةالصلاب) ةولصلاب

 اورمضا يتوخإ اي نآلا نمو . حيسملا عوسيب مكلوقعو مكبولق ظفحي لقع لك قوفي
 ديل د ا ليست 0 ايفا دبس يئاسا و وسلا ناح
 اهلف «ّيف اهومتيأرو اهومتعمسو اهومتلبقو اهومتملعت يتلا هذه حدملاو دجملا لامعأو

 . ديس اي كرابو .مكعم نوكي مالسلا هلإو .اولمعا

 (5١/-١ها/ ص) موصلا نم ةيناثلا ةعمجلا

 55-١ه ددع 27١ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 . ميلشر وأ ىلإ اندعصو انأّيهت مايالا هذه دعب نمو . يئابحأ اي ءدّيس اي كراب

 ىمسُي ءامدقلا ذيمالتلا نم اًخأ مهعم اوذخأ دقو  ةيراسيق نم ذيمالت ٌسانأ انعم ءاجو

 ةوخالا انلبق «ميلشروا ىلإ انيتا الو .هلزنم يف انلبقيل سربق لها نم «نوسانم
 ( خياشملا عيمج هدنع ناك ذا « ب ومعي نع سلوب عم انلخد عدغلا يفو . حرفلاب

 دق دوهيلا نم ةوبر مك اناخأ اي رظنتأ :هل اولاقو «هللا اوحّبس ءاوعمس املف . هتمدخب

 نع دعتبي نأب ملعت كنأ كنع مهل ليق دقو . سومانلل نورويغ مهلك ءالؤهو .اونمآ



 الهلا نايرق شير

 ةداعب اوكلسي الو مهينب اونتخي ال نأب لوقت ذإ «بوعشلا نيب نيذلا دوهيلا لك ىسوم

 اندنعف . كل هلوقن ام لعفإ ءانهه ىلإ تمدق كنأ نآلا نوعمسي مهنوكلو . سومانلا

 ,تاقفن مهيلع قفنأو مهعم رّهطتو مهذخف ءاورّهطتي نأ اورذن دق ةوخإ ةعبرأ

 تنأو .بذك كنع ليق يذلا ءيشلا نأ دحأ لك دنع فّرعُيف :مهسوؤر اوقلحتل

 نأ نعت مهلا انيك" دقق ملا يع اونما لق نوزتلا .امأ . هظفاحو. ننوماتلا قفاوم

 سلوب ذخأف .مدلا نمو «قونخملا نمو ءانزلا نمو «حوبذملا نم مهسفن اوظفحي

 ناك ذإ «لكيهلا ىلإ قلطناف لخدو .مهعم رّهطتو «دغلا يف لاجرلا كئاوأ ذئنيح

 اي كرابو .مهنم ناسنإف ناسنإ نابرق (مّدقُيِ) مدقت ىتح ريهطتلا مايأ لامك مهفّرعي
 هل

 . كيس

 ددع أ حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 يف

 تاّرم تيون دق ينأ «يتوخإ اي اوملعت نأ بحأو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 2| ءاسو رهاتك ع وكف اييصت ل ركل قالا ىلإ تعش ع كيلا نأ ةريثك

 جنين انتل مع ءآ .الزأ دويبلا نم تاك نإ عدي ىهتو نم رك قايل ةؤيط هللا ةزق

 . ناميإلا نم ايحي راّبلا نإ :بوتكم وه امك «ناميإ ىلإ ناميإ نم هب رهظي هللا لدع نإ

 نوكسمي نيذلا كئلوأ . مهقافنو سانلا مثإ عيمج ىلع ءامسلا نم نلعي هللا بضغ نإ
 ىرت هللا تايفخ نأل «مهيف اهرهظأ هللاو « مهيف ةرهاظ هللا ةفرعم نأل « مثإلاب قحلا

 الب اونوكيل «ةيدبألا ةتيهولأو هتوق كلذكو .ملاعلا ءاشنإ ذنم مهفلاب هقئالخل
 مهنكل هلل بجي امك «هوركشيو .هوحبسي ملو هللا اوفرع مهنوكل «راذتعا

 ريطلا هبشبو .دسافلا ناسنالا ةروص هبشب دسافلا ريغلا هللا دجم اولدبو اولهج

 تاوهشل هللا مهملسأ اذه لجأ نمف . ضرألا تابابدو , عبرألا مئاوقلا تاوذبو



 م وصلا « رم ١ ١ مه
 | ى/ ان /

 تاقولخلا اوقتاو بذكلاب هللا قح اولّدبو . مهداسجأ اهب اونيهي ىك ةسجنلا مهبلق

 كرايو .. نيمأ عيذبألا .دبأ ىلإ تاكربلاو حيباستلا هل يذلا اهقلاخ نم رثكأ اهومدخو

 . ديس اي

 /١5 -١659( ص) موصلا نم يناثلا 5

 ددع ١7. حاحصإ .نييناربعلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ملل مب عموم

 كسمتتلف « عزعزتي ال اتوكلم نآلا انلبق اننأ لجأ نمو . يتوحإ اي ءدّيس اي كراب

 تبغتلف . ٌةلكآ ٌران انهلإ نأل « فوخلاو ءايحتسالاب هيضرنو هللا مدخن اهب ىتلا ةمعنلاب
 نأ ٌسانأ قحتسا ةلصخلا هذهب هنأل «ءابرغلا ةّبحم اوسنت الو «ةوخإلا ةّبحم مكيف

 اوركذا .نوروسأم مهعم مكنأك «ىرسألا اوركذا . نوملعي ال مهو ةكئالملا اولبقي

 عجضمو « عيمجلا يف ٌمّركم جيوزتلا .دسجلا وسبال ٌسانأ مكنأك نوقياضتي نيذلا
 ل لاملا تنحني مك ر يمض نكيال .. مهنيدي هللا نإف ءراّجفلاو ةانزلا امأ . يقن هلهأ

 نأ انلو . يديألا كب يخرأ الو ع تلك نا 5-لا يهرلا ناعم 0

 نيذلا مكيربدم اوركذا . ناسنإلا يب عنصي اذام . فاخأ الف ينوع ب برلا :ةقثلاب ل

 وه حيسملا عوسي نإف . مهناعإب اودتقاو , مهتريس مامعب اولّمأت .هللا مالكب مي

 . كرابو .دبألا ىلإو مويلاو سمأ

 ١89-١51( ص) نيسمخلا موص نم ثلاثلا دحألا وهو ةفزانلا دحأ

 565-١" ددع ١. 8 حاحصاإ .دّيس اي كرابو ,رابحألا رفس نم ىلوأ ةءارق

 اللا حام ميس الا ااقو نورهو ىسوم ٌبرلا ملكو

 هبايث لسغيلف . سجنتي اهنم اند نم لكو .اًسند نوكي هقوف سلجت بوث لكو

 :ايمع نذليس نم:ةأرملا جريطت تاو .ءاببلا ىلإ ىعانخ نوكيف , ءاملاب محتسي و



 يحخرف وا نيتمامب نماثلا مويلا يف ذخات مث «رهطت كلذ دعبو . مايأ ةعبس اهل ٌدَعِيلَ

 دحاولا نهاكلا عنصيف .نامزلا ةبق باب ىلإ .«نهاكلا ىلإ امهب يتاتو «مامح

 اضرحف . اهسلد عد: نع فرلا ماما نهاكلا اهل رفغتسيو . دوقولل رخآلاو ( ةئيطخلل

 يتلا يتبق اوسجني الو « مهتاساجنب اوتومي الو ةساجنلا نم اوظفتحي نأب ليئارسإ ىنب

 . ديس اي كرابو + مدييل

 ددع .5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ميكحلا ناميلس لاثمأ رفس نم ةيناث ةءارق

 4-111١

 اهل سيل ذإف .ملعنو ءاهقرط لّمأتو «ةلمنلاب هّبشتف . خفلا نم ريطلاك و «كرشلا

 عمجب و عاهماعط فيضلا لدم دعتستف اهب ىنتعي نم سيلو عٌدئاق اهيلع الو ع ةح الف

 ( الايلق داتا .كداقر نم نكيبت سمو دات سم ىلإ حاملا اهبآ ..اهلك أم ءايمخلا لق
 ككرديو «ةنكسملا كيلع ىتأتف .ًاليلق كيدبي كردص قئناعتو «ًاليلق سعانتتو

 . ديس اي كرابو .زوعلا

 مل7-1ه ددع 5٠١. حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 ءالعلا ىلإ مكنيعأ اوعفرا . سودقلا لوقي ينومتيواسو ينومتهباش نمي
 ةديكب .امسا اعد مهعيمجل و (ددعب مهدونج جرخي يذلا . هذه قلخ نم اورظناو

 يقرط نأب ليئارسإ اي لوقتو « بوقعي اي ملكتت اذا . اًدحأ ىسني ال هتّوق ةزعبو هتردق

 دبألا ىلإ هللا نأب تعمس الو تفرع امأ . يهلإ نم زاج يمكحو «برلا نع ةيفخم

 ل ل ايتو سعي ال ديس تارت لع عنا كررت
 قا نر نايبصلا شت وق .قيضورمملا ديويو: ءانعضلا :ةوقلا يطع

 :مامحلاك ٌةحنجأ نوتبنُيو «مهتّوق نولذبي برلا ىلع نولكوتي نيذلاو «ناّبشلا
 . ديس اي كرابو .نوفعضي الو نوشمب «نوبعتي الو نوعسي



 م وصلا * مم ١ ١ ما/

 ١-/ ددع ٠١. حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 نم سولينروك همسا دئاق لجر ةيراسيق يف ناكو .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 عنصي ناك و .هتيب لهأ لك و وه هللا نم افئاخو اراب ناك و . يقيلاطيا وعدملا ركسعلا

 ايؤرلا ىف رصبأ اذهف . نيح لك هللا نم بلطي ناك و .بعشلا ىف ةريثك تاقدص
 . سواي ووك ايكنل ائاقو ديلا لككادت رايعلا نم ةعسانلا ةعاننلا وحين هللا" كالا رفاظ

 تاداولص نإ ف دالانل لاقت ضداكرماب :قوكو ا ذاع ةالناق فاسو هيف يتاطت وهام
 الاعب ةنما ناي ىلإ لسرات نآلاوب ,ايتطارك .دللا مادق تدحض نق كتاقدعو
 دكف يذلا غابدلا ناععس. تنين يف لزان هنإف ءافصلا وعدملا ناعمسب تأو

 نم افئاخ اًيدنجو «هتيب لها نم نينثا اعد هعم ملكت يذلا كالملا قلطنا املف . رحبلا

 . ديس اي

 . يكينولاست لهأ ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 1١-/5 57 ددع .ه حاحصإ

 نيذلا نوفرعت اونوكت نأب يتوخإ اي مكنم بلطنل اننإو . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 لضفأب مكدنع اونوكيل مكنوملعيو ءانبرب مكهوجو يف نوموقيو مكيف نوبعتي

 هللا اوركشاو «روتف الب اولصو « نيح لك يف اوحرفا .دحاو لكلو ضعبل مكضعب
 الو «حورلا اوكفطت ال يح رع يب ستاا ءيش لك ىلع

 رمأ لك ن م اويرعاو ةايديحاب ا ركس و اهلك ءايشألا | ودحسا و ..تاووبلا اولذرت

 مكسفنو مكحور ظفحيو :لامكلاب مكعيمج سدقي ماللسلا هلإ هللاو .ءيدر

 يي يلج ا هس هلا را تحس

 انبرب مكيلع هينعللا و: ةسدقملا ةلبقلاب انتوخإ هيح لعارمات ,يتوخإ اي انيلع اولص



 ١1 نايرق شير

 مكعم حيسملا عوسي اندّيس ةمعن . نيسيدقلا ةوخإلا عيمج ىلع ةلاسرلا هذه أرقت نأ

 ام .ديس اي كرابو . نيمأ

 ١51١-١57( صر موصلا نم ثلاغلا نينثإلا

 . سواتوميت هذيملت ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ددع :4 حاحصإ ١5-9 + 8: ١-4

 بعتن اذه لجأ نمف . لبقت نأل ُلهأو ةقداص ةملكلاو . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 رمأو هذه مّلعق .. نيئمؤملا اميسال .« مهعيمج سانلا ىبحما ىحلا هللا وجرت اننأل ءرّيعنو
 ةّبحْاو ةريسلاو مالكلاب نينمؤملل ًالاثم نك لب .مكتئادحب دحأ فختسي الو ءاهب

 . مياعتلاو ةبلطلا ىلعو «يمودق نيح ىلإ ةءارقلا ىلع بظاوو .ةراهطلاو ناميإلاو

 . ةيسوسقلا دي عضوو ةءوبنلاب كل تيطعأ يتلا كلت « كب يتلا ةبهوملاب نواهتت الو
 ظفتحاو . كمادق ام ىلإ لبقم كنأ دحأ لك دنع فرعُتل اهب لغاشتو هذهب سرداف

 ”قانرمبسي عربذلاو .تانسللا نعسن هذه لغم نإف : انبهب كفا + كملعيو كسننب

 زياجعلاو . كتوخإك ثادحألاو .بألاك هنم بلطا نكل . خيشلا رهتنت ال

 لمارأ ّنه يتاللا لمارألا مركأو .ةراهط ّلكب كتاوخأك تاثدحلاو . تاهماالاك

 : مهتيي ئنبي اورّربتي نأ ًالَوَأ اوملعتيلف « نينب ونب وأ نونب اهلو ةلمرأ تناك نإو .اقح

 . دّيس اي كرابو . هللا مامأ لوبقملا وه اذه نإف . مهئابأ قوقح اوضقيو

 <”١5( صو موصلا نم ثلاثلا ءانالنلا

 27 حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ددع ١-/

 ىف تيطعأ ىتلا هللا ةمعنب انتوخإ اي مك ربخن اننإ مث . يتوخإ اي ليس اي كراب
 يف ةدايزلا ةنداض- ديدشلا مهتدش ناحتماب نيذلا اينوديكام لها تاعامج



 ه.وضلا ره“ 65/١

 ردق ىلع مهناب دهشأ ينإو .مهطاسبنا ىنغب دادزا مهتنكسم قمعو «مهرورس

 . نيسيّدقلا ةمدخ ةمعنب اوك رتشيل مهسفن ةدارإب ةريثك ةبلطب انولأس رثكأو مهتقاط

 اكل يذللا ةفيفجانل ىلا كلوا ارا ميم اريلسأ ىهدكلو ظنك" امك سنلو

 امك نكلو .اهأدتبا امك ءاّضيأ ةمعنلا هذه مكب متخي نا سوطيط نم نحن بلطن

 اذكهف ءانل مكتبحمبو داهتجا لكبو «ملعلاو مالكلاو نامبإلاب «ءيش لكب متلضافت

 بّرجا «مكتقفر داهتجاب نكلو ءاّرمأ مكرمآ تسلو .اًضيأ ةمعنلا هذهب اولضافت

 1١55-5) صو موصلا نم تثلاثلا ءاعبرالا

 ١-١١ ددع .ه حاحصإ .ىلوألا لوسرلا سرطب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 خيشلا انأ مهنم بلطأ ينإف , مكيف نيذلا خياشملا امأ . يئاّبحأ اي هن ساو كرولا

 هللا ةيعر اوعرإ :رهظي نأ ديتعلا هدجم كيرشو حيسملا مالآل دهاشلاو مكبحاص

 رع لب ةيسينلا حاير ًالاج3ل قا يللي زين ىوركلاب ذل ١ هوو اهولشاعتو عوكل ةملشملا

 سيئر رهظ اذإ ىتح احلاص ًالاثم مهل اونوكتل لب «ةيعرلا بابرأك ال .مكبلق لك
 اوعضخاف «ناّبشلا اهيأ اي متنأو . لبذي ال يذلا دجملا ليلك هنم اولبقت ةاعرلا

 ًداضي هللا نأل . ضعب مكضعب وحن ريمضلا عاضتا طابرب اوحّشوتو « مكخياشل

 يف مكعفرتل ةيوقلا هللا دي تحت نآلا اوعضتاف .ةمعن نيعضاوتملا يطعيو «نيربكتملا

 اوركذتو اوظقيت . مكب متهملا وه هنأل «هللا ىلع هلك مكمه اوقلأو .قفاوملا نامزلا

 متنأ ذإ نآلا هومواقف .هعلتبي نم اًبلاط ىشمتيو «دسألاك رأزي مكمصخ ناطيشلا نأب

 . ملاعلا يف نيذلا مكتوخإ بيصت اًضيأ مالآلا هذه نأب اوملعاو .نامبإلاب نومصتعم

 ديأتن نأ اناطعأ يذلا كاذ « حيسملا عوسيب مئادلا هدجم ىلإ اناعد يذلا ةمعنلا هلإ امأف

 دجملا هلف «ةفيفخلا عاج وألا هذه ىلع انربص اذإ .دبألا ىلإ هب تبثنو «ىوقتنو

 كيس اي .كرايو... نيما نيدبألا دبا ىلإ عارك الاو:ةيآلولاو



 نايرق شير
 أي

 ددع .” حاحصإ .ةيطالغ لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
١-1 

 ميلشروأ ىلإ تدعص اًضيأ ةنس ةرشع عبرأ دعب نمو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 يتلا ةراشبلا مهل ترهظاو يحوب تدعص امنإو . سوطيط يعم تذخأو ء«ابانرب عم

 دق نوكأ الثل مهنيبو ينيب ْءيش مهنأ نونظي نيذلل اهتنيبو ,بوعشلا يف اهب يدانأ
 نأل رطضي مل ءاّيوعش ناكو يعم يذلا اًضيأ سوطيطو .ًالطاب ىعسأ وأ تيعس

 عوسيب انل يتلا ةيّرحلا اوّسجيل انيلع اولخد نيذلا «ةبذكلا ةوخإلا لجأ نم نتتخي

 تبثن اميكل .ةدحاو ةعاس الو مهتيدوبعل خضرن ملف .انودبعتسي اميكل « حيسملا

 هللاو « مه نّم ينينعي الف « ءيش مهنأب نونظي نيذلا كلوا امأف .ةراشبلا قح مهدنع

 تنمُإ دق ينوأر ذإ سكعلاب لب ءًائيش ينوديزي مل ءالؤهو « سانلا هوجوب ذخأي ال
 لهأ ىلإ ةلاسرلاب داهتجالا افصلا ىطعأ يذلا كاذ نأل ءناتخلا لهأ ريشبت ىلع

 انحويو افصلاو بوقعي ملع املو . ممألا ىلإ ةلاسرلاب اًداهتجا اًضيأ انأ يناطعأ «ناتخلا

 ابانربلو يل اودضع ,ديماوع مهناب نونظي اوناك نيذلا كئلوا « يل تبهو يتلا ةمعنلاب

 نيكاسملا دقتفنل «ناتخلا رمأب مهو «بوعشلا رمأب نحن موقنل «ةكرشلا نيميب

 . كرابو .هذه لعفا نا تينتعاو .اطقف

 )١54( موصلا نم ثلاثلا سيمخلا

 ددع ١. حاحصإ .ةيطالغ لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

١-٠١ 

 ؛ناسنإ ديب الو ءرشب نم ال «لوسرلا سلوب نم .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 نيذلا ةوخالا عيمج نمو «تاومألا نيب نم هماقأ يذلا هيبأ هللاو حيسملا عوسبب نكل

 انّير نمو بآلا هللا نم مالسلاو مكعم ةمعنلا « ةيطالغب يتلا تاعامجلا ىلإ « يعم
 : ني زيخلا ملاعلا اذه نم انذقنيل ءاناياطخ نع هسفن لذب يذلا كاذ ( حيسملا عوسي

 نودترتا فيك بجعتمل ينإ . نيما ءنيدبالا دبا ىلإ دج ا هل يذلا انيبا هللا ةئيشمب



 نكلو .ةدوجومب تسيل ىرخأ ةراشب وحن هتمعنب مكاعد يذلا حيسملا نع ًالجاع

 كالم وأ اًضيأ نحن انك نإف . حيسملا ةراشب اولّدبي نأ نوديريو مكنوقلقي ٌنسانأ دجوي
 الرا ركل كلف انك ورجيم .نكيلا يك انرفي ام بقاللتعب يك زاك كامسلا نم

 لسوتأ انأ لهف .اًمورحم نكيلف متلبق ام فالخب ٌدحأ مك رشب نإ اًضيأ لوقأ نآلاو

 سانلا يضرأ نآلا ىتح تنك ولو . سانلا يضرأ ديرأ مأ « هللا ىلإ مأ سانلا ىلإ نآلا

 . ديس اي كرابو . حيسملل اًدبع نكأ مل

 ١514-١58( ص) موصلا نم ةلاثلا ةعمجلا

 5١-598 ددع ١9, حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ..هللا قيرط ىلغ ريتك سجس نامزلا كلذ ىف راصو . ىئاّبحأ اي« دّيس اي كراب

 ناكو . سماط رد ةضن لا اين عصب مويرتكيد همسا ةّضف عناص لجر كانه ناكو

 مسرد نيذلاو مهلك مهلك :هتعغانبض لهأ اذه عمجف . اًميظع اًحبر هتعانص لهأل حبري

 يكن . لمعلا اذه نعام ير 5 لاجررلا اهيأ اي ع, نوملعت جلا : مهل لاقو

 لب , طقف سسفأ لهأ سيل عجرو ع ظعو اذه سلوب نأب نورظنتو ايا نوعا

 سيلو «ةهلآب اوسيل رشبلا يديأب نيعونصملا ءالؤه نإ لوقي ذإ .اهلك ايسآ روهمج
 ءيش الك ّدعُي ةميظعلا ةهلآلا سيماطرا لكيه لب . طقف لطبيو رمألا اذه حضفني

 ذيع ايعيسم اهلذ . اًضيأ ناهت بوعشلا لك < اهل دجست يتلا اهلك ايسآ ةهلإو . اًضيأ

 ةييسوسفاالا سيماط رسايل نيلئاق نوخرصي اوناكو : ابق !والكما

 مهعم اوذخأف ءاوفطخو رهشملا ىلإ اوقلطناو اًعم اوعرسأو ايد يدلل تيرعمات

 . ديس اي كرابو . سلوب يقيفر « نيينوديك املا نيلجرلا سوخرطسراو سوياغ 3 5 6 0 01 . :.

 نئادلا ناسنالا اهيأ كل ةّجح ال كلذ لجأ نمف .ىتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 لامعألا ىف فرصتم اعد تتناَو فاس يدي تاير دلال كا ( هقيفر



 ١0 نايرق شير

 . هذهب نوفرصتي نيذلا ىلع طسقلاب وه هللا مكح نأ ملعن نحنو .اهيلع مكحت يتلا

 تنأ كنأ عم ءهذهب نوفرصتي نيذلا نيدت يذلا ناسنالا اهّيأ اي هنظت يذلا امف

 ةانأو «هتلوهس ىنغ ىلع رساجت وأ «هللا ةنونيد نم برهت كنإ .اًضيأ اهب فرصتم
 ىلإ كب لبقتل يه امنإ هللا ةلوهس نأ ملعت الأ .هكاطعا يذلا لاهمالا ىلعو هحور

 « بضغلا مويل بضغلا ةريخذ كل رخّدت بئاتلا ريغلا كبلق ةواسقب كنكلو «ةبوتلا

 ربصلاب نيذلاف .هلامعأ بسح ناسنإ لك يزاجي يذلا لداعلا هللا مكح روهظلو

 ةويح مهيتؤي هنإف ءداسفلا مدعو .ةماركلاو ةحدملا نوبلطي ةحلاصلا لامعألا ىلع

 را . حلا نوعيطي الو نوصعي نيذلا امأ . ديالا (ةايحر

 كا دوهيلا نم تائيسلا لمعي ناسنإ لكل :افيضو اليو اطخيسو .اًيِنغ

 نمو ال دوهيلا نم تاحلاصلا لمعي نم لكل مالسلاو ةماركلاو دجملاو . نيينانويلا

 سار ل ورسول كا هللا نع نبل نال" نيفانوللا

 ١55( ص) موصلا نم ثلاثلا تبسلا

 . سواتوميت هذيملت ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١-84 ددع .” حاحصإ

 ةنمزأ يتأت ةريخألا مايألا يف نأ هذه فرعت نوكتو .يتوخإ اي ءديس اي كراب

 ريغ نيرتغم نيمظعتم نيرختفم «لاملا يّبحمو مهسفن يّبحم سانلا نوكتو .ةبعص
 ملل ةريشلا نودتععم + نيماخ خنيقفاتم ,ةمععلاب نيرفاك .«يهءابا نيعئاط

 تناروشلاب للعم... نيرتكس .عيلرجخ .ءصعب .وطمي نيملسم ثاذنالا. يشن
 مه نيذلاف .نودعبم هتّوق نم مهو ءهللا فوخ يز مهل .هللا بح نم رثكأ
 ءاسقلا" فويسوتو كيلا قبب :توباسي نيذلا قاكوا مينمو ..كبع مهلعبأ «اذكم

 نردقي 3  نيح لك يف نملعتيو «ةفلتخما تاوهشلل ندقُيف .اياطخلاب تارومطملا
 اذكه «ّيبنلا ىسوم سيربميو سيناي مواق امك و . الصأ قحلا ةفرعم ىلإ نابقي نأ
 ءنامبإلا نم نولوذرم مهو .دساف مهريمض سانأ .قحلا نومواقي اًضيا ءالؤه



 موصلا نمز

 كئلوا هفس رهظ امك , ناسنإ لكل رهاظ مههفسو . مهمادق ام ىلإ نولبقي ال مهنكل

 . ديس اي كرابو . اًضيأ

 1١55-١59( ص) نيسمخلا موص نم عبارلا دحألا وهو رطاشلا نبالا دحأ

 ١-/ ددع ,”” حاحصإ .دّيس اي كرابو ,.جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 نوره ىلإ اوعمتجاف . لبجلا نم لوزنلا نع رخات دق ىسوم ناب بعشلا ىارو
 اندعصأ يذلا ىسوم لجرلا اذه نوكل «انمامأ نوريسي ةهلآ انل عنصاف « مق :هل اولاقو

 يف يتلا بهذلا ةطرقأ اوعزنا :نوره مهل لاقف .هباصأ ام ملعن ال ءرصم ضراأ نم

 يف يتلا ةطرقألا بعشلا عيمج عزنف .اهب ينوتأو .مكتانبو مكينبو مكئاسن ناذأ

 الجع اهعنصو «ًالاثمت اهرّيصف .مهنم اهذخأف .نوره ىلإ اهب اوتأو «مهناذآ

 اويلعصأو « ةادغلاب اوحلداف . برلل ٌديع اًدغ ٠ "اعاق ىدانو :هفاما انعدم ىنبو

 يذلا كبعش دسف دقف .انه نم لزناف مق :ىسومل برلا لاقف . كحضلاو بعلل

 الع مهبل اوعبضو ..دي يهترماا يذلا .قيرطلا نع اغيرس حازو .ءربصم نما هتبرعا

 . ديس اي كرايو . رصم ضرأ نم كج رخأ

 ١-4 ددع ,.هه حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 ءةّضف مهل سيل نيذلا اهيأ ايو .هايملا ىلإ اوقلطناو « شاطعلا عيمج اي مله
 (نوفزت) نونيزت اذامل .اًنبلو اًرمخ ,نمث الو ءَةّضف ريغب اولكو اورتشاف اوضما
 ذذلتتو تاريخلا اولكاتف ءاًعمس ينوعمسا .عبش ريغب مكبعتو ءربخ ريغب ةّضفلا

 اًدهاش كتيطعأ اذنأاه .ةنيمالا دواد تامحر ءاّيدبأ اًدهع مكدهاعأو «مكسفن ص

 لا مألاو « مهفرعت مل نيذلا بوعشلا وعدت اميكل «متالل اًربّدمو اًدئاق « بوعشلل
 يك رب :



 ا كاي

 . كدجم يذلا ليئارسإ سودق ببسلو « كهلإ ّبرلا لجأل كيلإ ىعست كفرعت مل
 :هقيرط عئطاخلا كرتيلف .بيرق وه امنيح هوعدا .هومتدجو ام ىتم ٌبرلا اوبلطا

 نآل «نارفغلا ريثكلا انهلإ ىلإو ءهمحرأف يلإ عجريلو «هراكفأ ميثألا لجرلاو

 ابك هنال ..ءابرلا .لوقي مكفرطك تسل يقرطو. وك راكفأك تسيل .يراكفأ

 نم يراكفأو «مكقرط نم يقرط تلاعت اذكه «ضرألا نع تاوامسلا تلاعت

 . كرابو . مك راكفأ

 1١١٠-١5 ددع 237 حاحصإ . ديس اي كرابو ,لايقزح ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 .انيلع اناياطخو انماثأ نإ متلق اذكه :ليئارسإ ينبل لق ءرشبلا نبا اي تنأو

 ءاشأ ال يننإ . بابرألا بر لوقي انأ يح :مهل ّلقف ؟ايحن فيكف « ءافعض اهب نحنو

 «ةئيدرلا مكقرط نع اوعجراو اوبوت .ايحيو «هماثأ نع بوتي نأ لب « ئطاخلا توم

 هصلخي ال ٌرابلا رب نإ :كبعش ينبل لق «رشبلا نبا اي تنأو . ليئارسإ تيب اياوتومت الو
 . همثإ نع هيف عجري يذلا مويلا يف همثإب رثعي ال ميثألاو .هيف أطخي يذلا مويلا يف

 (ةايح) ةويح هنإ « (رابلل) رابلا انأ تلق اذإو .هيف أطخي يذلا مويلا يف شيعي ال ٌرابلاو
 تومي هنكلو . هعنص يذلا هّرب لك هل ركذي الف امثإ عنصو «هرب ىلع لكتا مث .ايحي

 عنصو هاياطخ نع عجرف «تومت اتوم كنإ ميثألل تلق اذإو .هعنص يذلا مئألاب
 ةويحلا اياصوب كلسو «ءملظ امب ىزاجو ءهذخأ يذلا نهرلا درو ءاّربو اًمكح
 هامل 1 را هلو فرو الو ايجي نات ةريح هرقل لشي لو مابخلر
 . ديس اي كرابو .هلعف يذلا ٌربلاو مكحلاب ايحي هنكل ءاهلعف يتلا

 ١ه-9 ددع ١., حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 حورلا نم ًالتما سلوب ىعد يذلا لواش نإو . يئاّبحأ اي كيم اه دكواب

 لك ءولمملا اهيأ اي :هل لاقو « ساميلأ همسا مجرتي يذلا اموشرب يف سرفتو « سدقلا
 يي ين

 برلا قئارط دصت لزت مل كنإ .ّربلا لك ٌودعو بالثلا نبا اي .رش لكو شغ



 يفو .نامز ىلإ سمشلا رصبت الو ىمعأ نكتلو « كيلع برلا ديف نآلاو . ةميقتسملا

 ىأر ذإو .هديب كسمي نم اًسمتلم لوجي ناكف . ةملظو ُبابض هيلع عقو ةعاسلا كلت

 نم رحبلا يف اراسف | 0 تل وي ان اح لا

 520008 ها او جب ا حا ل

 عمج ا خياشم امهيلإ لسرا ,ءايبنألاو سومانلا ىلت نأ دعبو .اسلجو « تبسلا موي

 . بعشلا عم املكتف «ةيزعت ةملك امكدنع ناك نإ ءانتوخإ لاجرلا اهي اي :نيلئاق

 كيس ايدك ابو

 مب

 رت اا رح ين رس ماا ةوخإ اي ءدّيس اي كراب

 اورظناف عهلكأو و يي ايام

 ءالصأ دسجلا ةوهش اولعفت الو حورلاب اوعست نأ لوقا امنإو .اًضعب مكضعب ينفي الأ

 دض نانثالاو .دسجلا رضي ام يهتشت حورلاو «حورلا رضي ام يهتشي دسجلا نأل

 « سومانلا تحن متسلف حورلاب يتيربللا نإف ب يلا ضعب امهضعب

 ,ناثوألا ةدابع «ةراعدلا «ةساجنلا ءانزلا :يه يتل هلا ةقورعج ديا لامعأو

 :قاقشنالا ء:نايصعلا ءبضغلا «ةريغلا ؛ةعزانملا «ةوادعلا ءرحسلا

 هله هيي. ماخ لك وو املك و ياتغلا .ءركسلا» علدقلا قسطا .:ةتامويمللا

 توكلم نوثري ال مهنإ اًضيأ نآلا ل |وقأ اقباس مكل تلق امكف هذه نولعفي ن .يذلاو

 لعف .ةل وهسلا ( حورلا 3  مالسلا : حرفلا غةبحلا :يهف حورلا املا امأ . هللا

 نيذلاو . سومان عص وي ال ءالؤه ىلعو . ربصلا , عضاوتلا ءناعإلا ؛ ريثسا

 ناياإ < 5-2007 3 1 21 |
 كا نال يحنلف .هتاوهشو همالا ميم نا مهد سج اوبلص لمف حيسملا



 نايرق شير

 .رخآلاب مهدحأ فختسي نيذلا «لطابلا دجملا لهأ نم نكن الو حورلا قفاونلو

 ١59-١70( ص) موصلا نم عبارلا نينثالا

 .4 حاحصإ .نييئنروقلا ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 1١-١6 ددع

 ةدايز وهف مكيلإ بتكأ نأ نيسيدقلا ةمدخ يف امأف .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 والك ال دب مكي تركنا اذه لبيأ نمو. مك ريمض داديصما فرغأل ىلإ . يم

 امنإو «نيريثك مكتريغ تضّرح دقو «لوألا ماعلا ذنم ةدعتسم (ةيئاكأ) ايخأ نأب

 نيدعتسم اونوكتل «رمألا اذه يف مكب هانرختفا يذلا رخفلا لطبي الثل ةوخالا تهجو

 ىتح نحن لجخنف « نيدعتسم ريغ مك ودجيف « يعم نوين ودك ملا يتأي الثلث تلق امك

 بلطأ نأ تدهتجا اذه لجأ نمف . مكب هانرختفا يذلا رخفلاب متنأ نولجخت لوقن ال

 نوكتل « ميدق نم اهب متعمس يتلا ةكربلا اودعيو «مكيلإ ينوقبسيل ءالؤه انتوخإ
 حشلابف «حشلاب عرزي نم نأ اذه اوفرعاو .ةهارشلاك ال ةكربلاك اذكه ةّدعم

 يف دجوي امك ناسنإ لك .اًضيأ دصحي ةكربلابف «ةكربلاب عرزي نمو .اًضيأ دصحي
 . ناحرفلا يطعملا بحي هللا نأل «باصتغالاب وا نزحلاب نوكي امك ال «هريمض

 لك يف نيح لك مكيفكي ام مكل نوكي اميكل «ةمعن لك مكل رثكي نأ رداق هللاو

 , نيكاسملا ىطعأو قّرف هنإ :بوتكم وه امك «حلاص لمع ّلكب اولضافتتو «ءيش
 يطعي وهف لكأملل زبخلاو ؛ عرزلا عرازلا يطعي يذلا كاذ امأف . دبألا ىلإ مث :اد هربو

 يذلا اذه « طاسبنا لكب « ءيش لكب اونغتستل ؛ مكرب رامثأ يبريو مكعرز رثك رثحيو

 لب «طقف نيسيدقلا جايتحا يفكي ال ةمدخلا هذه لمع نأل .هلل ركشلا انيديأب لّمكي
 مكنوكل «هللا نودّجمب «ةمدخلا هذه ناحتما لجأ نمف .هلل ريثكلا ركشلاب لضفي
 كج وبا تاج حرار ( حيسملا ةراشبب فارتعالل متعضخ

 يتلا هللا ةمعن ةدايز لجأ نم ريثك بحب (ةالصلا) ةولصلا تر مهو

 . كرابو . فصوت ال يتلا هتيطع ىلع هلل اذإ ةّيملاف . مكيلع



 موصلا نمز لع

 ١٠7١( صو موصلا نم عبارلا ءاثالغلا

 حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١-25" 86ه دذدع 5

 اتانطسا تيب ىف ىتوعا اي وكس بلطأ انآ وب. ىقوحا اني هك اي كراف

 كادوا يس وار هااصاد باو او سوتانوتر ف و

 ام 8 مهنأل سوكياك و 0 انافطسا ء وجمل حرفأ ينإو ص

 . اذكه مه نيذلل نيفراع نآلا اونوكف . مكحورو يحور اوحارأو « يل هومتصقن

 نال وك ا ترلاب اريك عالسلا كتر د ايسأ يف يتلا سئانكلا عيمج مالسلا مكئرقي

 طوعا مالسلا مكئرقي .امهتيب لهأ ةعامج عم (ةكسربو اليكأ) ليكسيرفو
 سلوب انأ هتبتك مالسلا اذه . ةسّدقملا ةلبقلاب ضعب ىلع مكضعب ملسيلف . مهعيمج

 انير ةمعن ءاتآ نارام .امورحم نكيلف . حيسملا عوسي انبر بحي ال نم . يدي طخب

 . ديس اي كرابو .نيما . حيسملا عوسيب مكعيمج عم يتبحمو ,مكعم حيسملا عوسي

 (١ا75٠-١٠١١ ص) موصلا نم عبارلا ءاعبرالا

 6/١-با ددع .7 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 نع لوقيو دتحي لعجو هدي سلوب طسب كلذ دنع . يئاّبحأ اي جديس اي كاب

 ديعس يننأ يسفنب نظأ دق افيرغأ كلملا اهيأ اي هس م تروم

 دوهيلا ىواعد عيمجب باع كتابا راع رك ايمالاو كمادق مويلا جتحا ينوكل

 نإ نوفرعي دوهيلا نآل « حور ةانأب يل عمست نأ كنم بلطأ اذه لجأ نمف ٠ . مهئنسو

 يفو يتّمأ يف ءدبلا نم يل تناك يتلا «يابص ذنم يتريسب اودهشي نأ اودارأ

 نييسيرفلا ميلعت يف تشع دق ينأب نوملعيو « ميدق نم نوفرعي مهنوكل . ميلشروأ
 ىلع هنأل مكاحمو ٌمئاق انأ هللا نم انئابآل ناك يذلا دعولا ءاجر ىلع نآلاو . قئافلا

 اليل ةبظاوملا (ةالصلاب) ةولصلاب هيلإ اوغلبي يكل «ةليبق رشع انثا عقوتت ءاجرلا اذه



 ١8 نايرق شير

 افيرغأ كلملا اهيأ ايف .دوهيلا يديأ نم مالم انأ هنيعب ءاجرلا اذه ىلعو ءاّراهنو

 تيون لبق نم انأ ينإ ؟ىتوملا ميقي هللا نأب نمؤن نأ يغبني امأ . نومكحت اذام (ابيرغأ)
 كلذ تلعف دقو . يرصانلا عوسي مسا ٌداضت ةريثك تاداضم لعفأ ينأ يريمض يف

 نم هتابق يذلا طلستلاب نيريثك نيسيّدق نجسلا يف تيقلاو «مياشروأ يف اًضيأ
 تنكو .مهوبجش نيذلا تكراش «.نولتقي مهضعب ناك ذإو .ةنهكلا ءامظع

 بضغلابو . عوسي مسا ىلع اوفّدجي يكل مهبصتغا تنك ذإ « لفحم لك يف مهبذعأ

 ذإو .مهداهطضال رخأ ندم ىلإ جرخأ تنك «مهيلع هنم اًقلتمم تنك يذلا دئازلا
 ترصبأ « مهرمأو ةنهكلا ءامظع ناطلسب رمألا اذه لجأ نم قشمد ىلإ اقلطنم تنك
 لك ىلعو يلع قرشأ دق نأب « كلملا اهيأ اي «ءامسلا نم قيرطلا يف راهنلا فصن يف

 . ضرألا ىلع انعيمج انطقسف . سمشلا ءوض نم لضفأ ءوض «يعم ناك نم
 كيلع ُبعصل هنإ ؟يندهطضت اذا لواش «لواش :ةيناربعلاب يل لوقي اتوص تعمسو
 يرصانلا عوسي وه انأ :انّير يل لاقف ؟يديس اي تنأ نم انأ تلقف . كوشلا سودت نأ

 .ّكل ترهظ رمألا اذهل ينإف . كيلجر ىلع مق :يل لاق مث . تنأ هدهطضت يذلا
 كيْجْناو . ينارت نأ ٌديتع تنأ ام ىلعو , ينتيأر ام ىلع اًدهاشو اًمداخ كميقأ يكل يأ

 اميكل « مهنويع حتفتل مهيلإ كلسرأ نيذلا نيرخآلا بوعشلا نمو دوهيلا بعش نم
 اياطخلا نارفغ اولبقيو . هللا ىلإ ناطيشلا ناطلس نمو « ءايضلا ىلإ ةملظلا نم اوعجري
 . كرابو . يف نامبإلاب نيسيّدقلا عم ةعرقلاو

 ددع 2١5 حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 "مو

 ماقو يبحو حيسملا تام اًضيأ رمألا اذه لجأ نمف .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 رقحت اذامل اًضيأ تنأو كاخأ نيدت اذامل اذإ تنأف .تاومألاو ءايحألا بر وه نوكيل
 لوقي انأ يح :بوتكم وه امك حيسملا ربنم ماّدق موقن نأ نوديتعل انعيمج اننإ . كاخأ
 هلل يطعي انم ناسنإ لك اذإف . ناسل لك فرتعي يبو .ةبكر لك ونحت يلو «برلا
 عضت ال نأب ةصاخ هذهب اومكحا لب ءاّضعب انضعب نآلا .نذن. الف . هسفن نع اباوج



 الإ «هلبق نم سن ٌءيش سيل هنأ عوسي برلاب ققحتمو فراعل ينإو .ةرثع كيخأل

 , ماعطلا لجأ نم كاخأ نزحت تنك نإف . سجب هدحو هلف « سجن هنأ ءيشب نظي نمل

 الو .هلجأ نم حيسملا تام يذلا كاذ كماعطب كلهت الف .ةّبماب اكلاس نوكت الف

 اًحرفو اًمالسو ارب نكل ءاّبرشو ًالكأ تسيل هللا توكلم نأل ءانريخ ىلع ىرتفي
 عسنلف . سانلا ماّدق بّرجمو هللا ضري هذهب حيسملا مدخي نمف . سدقلا حورلاب

 لجأ نم هللا لمع ضقنن الو ياست ناي اباسي  مالسلا بلط يف نآلا

 نسل هنإ . ةرثعب لكأي نأ ناسنإلل رش هنكلو . ىقن (ءيش ّلك) يشلك نأل « ماعطلا

 ناميالا كيف يذلا تنأو .انوحخأ هب رثعي اًئيش الو ءاّرمخ برشن الو اًمحل لكأن ال نأ
 لكأو كش نم . هزرفأ ءيشب هسفن ندي مل نمل ىبوط .هللا ماّدق كسفن يف هب كّسم

 وهف ناميالا نم نكي مل (ام لكإ املك و «نامالاب سيل كلذ نأل ْبِجُش دقف

 . ديس اي كرابو . ةئيطخ

 ”/1١1-١07( ص) موصلا نم عبارلا سيمخلا

 1١-١١ :؟ + "" ددع

 مكيلع يقافشإل ينأب يسفن ىلع هللا دهشأ ينإف انأ امأ . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 بيكر ورع ناوغا انوكل لب كنا باير انأل كلذ, سبل ..ةينرق ىلإ تأ ول

 . ناميإلاب نوتباث مكنأل

 , مكنزحأ انأ تنك نإ هنأل نزحب اًضيأ مكيتآ ال نأب ىسفن يف اذه تيضق دقو

 كئلوا ىننزحي العل اذهب مكيلإ تبتك امنإو . هتنزحأ يذلا كاذ الإ .: ىنحرفي نمف

 نأ كيم قلاول تاو. وكلا اهاذإ هى شوحرفي نأ مهباغ بحب ناك نيذلا
 0 دا ك0 يال 5

 مكيلإ تبتك «بلقلا ةقيض نمو ةميظعلا ةّدشلا نمو . مكعيمج حرف وه يرورس

 دق ٌدحأ ناك نإو . مكل يتدوم لضف اوملعتل لب اونزحتل ال ( ةريثك عومدب هذه

 . مكيلع لوقلا لقثي الكل ءمكنم ليلقلا الإ , مكعيمج لب ,«نزحأ يل سيلف «نزحأ



 دايرق شير

 الثل هوزعتو هل اورفغت نأ يغبني سكعلاب نآلاو .نيريثك نم ةرجزلا اذهل يفكي دقف

 هل اوتنت نأ مكتم بلطأ اذه لجأ نمف : .اذكه وه يذلا كاذ «دئازلا نزحلاب كلهي

 ٍءيش لك يف يننوعيطت متنك نإ ةبرجتلاب فرعأ يكل مكيلإ تبتك اذهلو .مكّدو
 مكلجأ نمف «هنع توفع نمع انأ توفع امنإو .اًضيأ انأ هل رفغأف ءهل اورفغت نمف

 . كرابو .هراكفأ فرعنل اننأل «ناطيشلا انب ركمي الثل « حيسملا هجول ءهنع توفع

 /1١1-١٠76( ص) موصلا نم ةعبارلا ةعمجلا

 9-54 ددع 2.٠١ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 اوبرق دقو «قيرطلا يف نورئاس مهو دغلا ناك املف .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 دق ناك و .ةسداسلا ةعاسلا تقو يف يلصيل حطسلا ىلع ناعمس دعص « ةنيدملا نم

 ءامسلا ىأرف .تابَس هيلع عقو ءهل نوتّيهي اوناك ذإو .لكأي نأ ديري وهو عاج

 ىلع ءامسلا نم ىَلَدُم ميظعلا ليدنملا هبشيو «هفارطأ ةعبرأب اطوبرم ًءانإو ًةحوتفم

 رئاطو ضرألا تاباّبدو , مئاوقلا عبرالا تاذ تاناويحلا لك هيف ناكو قرا

 اياشاح :تاغيسا لاقف . لك و حبذا ٌمق «ناعمس اي :>اتاق هيلا باج نريهو : ءامسلا

 هللا هرّهط ام .ةيناث اًضيأ توصلا هادان مث .اًسند الو اًسجن طق لكآ مل ينأل .بر

 ناك ذإو .ءامسلا ىلإ ءانإلا عفترا مث .تاّرم ثالث اذه ناكو .تنأ هسّجت ال

 نيذلا لاجرلا كئلوا تند ءاهآر يتلا ايؤرلا يه ام نأ يف «هسفن يف اًبجعتم ناعمس

 دعا افق ازتأو» :ناعمس يق لرانلا ثيبلا نع اولاسو +« سرباترك نمءاولسرأ

 ذإو . انه لزان افصلا وعدملا ناعمس ناك نإ ن نيربختسم نوعرقي اوناكو ءرادلا باب

 0 0 سلا ءايؤرلا يف ري

 انيددلابأب 0 نم ايؤرلا يف 007



١ 
 مان ل 57

 اًتلطنم جرخف ماق دغلا نمو . الزان ناك ثيح « مهفاضأو ناعمس مهلخدأف . اًمالك

 امأ .ةيراسيق اولخد دغلا نمو .افاي يف نيذلا ةوخإلا نم ٌسانأ هعم قلطناو .مهعم

 نيّبحماو هئاقدصأو هئابرقأ عيمج هدنع عمتجا دق ناك ذإ « مهرظتني ناكف سويلينرك

 ١7, حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 عدو 257-29 5--يي5١ دلع

 , مهئابآل رياخذلا اورخذي نأ ءانبالا ىلع قح سيلو .يتوحخإ اي ءدّيس اي كراب
 نوح ام يتاذ لدباو .تاقفللا . ىقلا نأ روس انآو .نلاعا ءابآلا ىلع لب

 . يتبحم يف متنأ نورّصقت «مكتّيحم يف انأ تطرفأ نيح تنك نأو .مكسوفن
 لهف .ركاملا لجرلاك ةليحلاب مكتقرس لب «مكيلع تلقث انأ نوكأ ال نأ ىسعو
 ةرهالا تلسراو سوطيلع مع تبلل كقق مكيلإ هب تهجو دحأب مكيلع تهرش

 مكلعلا ؟راثآلابو ةدحاو حورب عسن ملأ . ءيشب مكيلع سوطيط هرش لهف . هعم

 تا ناك ارامكو , حيسملاب هللا ماّدق قطنن امنإ . مكيلإ رذتعن اننأ اًضيأ نونظت

 امك ءاّضيأ متنأ ينودجت مث «يهتشا امك مكدجأ ال مكيلإ تيتأ اذإ لعل فئاخل يناو

 ٌرمذتو ةمينو «ةيصعمو ٌدقحو ءٌدسحو ٌقاقشنا مكنيب نوكي لعلو .نوّبحت ال
 نيذلا نيريثكلا ىلع متغاف . يهلإ ينعضاوي مكيلإ تيتأ اذإ يلعلو . سجسو ءايربكو

 .هوعنص يذلا قسفلاو ءانزلاو ةساجنلا نم اوبوتي ملو اواطخا

 ةثالث وأ نيدهاش مف ىلعو . مكيلإ مدقأ نأل تددعتسا ذنم ةثلاثلا ةّرملا يه هذهف

 يف مكل تلق امك مكل لوقأو اًضيأ مدقتأو «ًالوأ مكل تلق دق .ةملك لك موقت
 نيذلا ءالؤهل ٌديعب انأو ءاّضيأ نآلا بتكأو .مكدنع امهيف تنك نيتللا نيتّرملا

 قطانلا حيسملا ةبرجت نوبلطت مكنأل ءًاضيأ قفشا ال تيتأ نإ ينإ . مهريغلو اوأطخأ

 الإ «,فعضلاب بلص نإو . مكب يوق هنكل ,« مكب فيعضب وه سيل يذلا كاذ .ّيف

 ةاراجوت يك ىلا هللا فوقي هع يسب انك ةعج نافع الدب نحنو ..هللا ةّوقب يح هنأ

 . كيس اي
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 ١١78( ص) موصلا نم عبارلا تبسلا

 . سواتوميت هذيملت ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١/م-ب/ ددع «* حاحصإ

 ينك رت دق ساميد نأل ًالجاع ىلإ يتأت نأ كنعيلف . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 ىلإ سوطيطو ؛ةيطالغ ىلإ سوفسيرخو ؛يكينولاست ىلإ ىضمو « ملاعلا اذه ّبَحأو
 يل حلصي هنإف «كعم هب تأو سقرم ذخ .هدحو اقول يعم يقب امنإو .ةيطاملد

 يف هتفلخ يذلا باتكلا ءاعو . سسفأ ىلإ هتهجو ينإف سوقيكو ط امأو .ةمدخلل
 فحصلاو ءاّضيأ باتكلاو يتأت امدنع « كعم هب (تثإ) تإ سوبرك دنع سوارط

 برلا هزاجيلف . ةريثك اًرورش يل رهظأ دق دادحلا سوردنسكلأ نإ .ةصاخ ةجردملا
 يللا ىلع نو را م ارنا نر اهات ل نك وي كرا يوشك
 يل ماقف « يدّيس امأ . كلذب اوذخاؤي الف مهعيمج ينكرت لب «لوألا يجاجتحا

 ءدسألا مف نم توجن دق ينأ مهألا عيمج عمستو «ريشبتلا يب متي يك يناوقو

 يذلا تبا و تلال هننان ل محو . ءيدر لعف لك نم يديس ينيجنيسو
 .قتسااب كابو -. نينا نود الا دبا ىلإ دخلا هن

 1١1/8-117/8( ص) نيسمخلا موص نم سماخلا دحألا وهو عّلخما دحأ

 ١-١ ددع :5 حاحصإ .دّيس اي كرابو , يناثلا كولملا رفس نم ىلوأ ةءارق

 لجأ نم «ةمحر هعم عنصاف >لواش فير. مع ايقاي حا دعوي زعل :ذواد لاقف

 :كلملا هل لاقف .دواد ىلإ هب اوعدف .ابيص همسا دبع لواش تيبل ناكو .ناتانوي

 نينا .دابنإ يتب لف :ك”لملا هل لاق ل ل

 يو ار و ووو وبلا

 تشوبيفم ىتأق . رّبَدول نم ليمغ نب ريكام تيب نم هذخأف كلملا لسرأف .ربدول نم



 ماع

 وصلا هرمز

 تشوبيفم اي :دواد لاقف .ههجو ىلع اًدجاس ٌريخو «دواد ىلإ لواش نب ناتانوي نب
 0 نم ةمعن كعم عنصأ ىنأل فخت ال :دواد هل لاقف .كدبع ءاج دق :هل لاق

 ىلع اًربخ لكأت تنأ نوكتو ؛ كيبأ لواش لوقح عيمج كيلع درو . كيبأ ناتانوي

 نأ انا هللا تورطت ىح هلديع وه اذا :الهاق :تشوبيفع دعينتس ..اًمثاد. قالئام

 «هتبي لكو «لواشل ناك (ام لك املك :هل لاقو ابيض كلملا اعدف . تيم بلكك

 نبال لخدتو « ضرألا هل نوحلفت كديبعو كونبو تنأو .كالوم نبال هتعفد دقف

 ناك و . اًمئاد يتدئام ىلع اًربخ لكأي كالوم نبا تشوبيفمو . لكأيف ءاّربخ كالوم

 ديب رمأ مام لك رب املك :كللنلل اع لاقف ذيع ةورشعو. ءاثبا ريشغ ةيبخ ايما

 لثم كلملا ةدئام ىلع اًربخ لكأي تشوبيفم ناكف . كدبع عنصي اذكهف «هّدبع يدّيس

 اةيعايبص» عيب ناكي زك ناكذ .اكيمهسا ديف نباهل تاكو للملا دال وا دع

 ةدئام ىلع معطي ناك هنوكل «ميلشروأ يف اًسلاج تشوبيفم ناكو « تشوبيفمل

 ساب كرار ياس ير اقر نق منال

 ١١, حاحصإ .ديس اي كرابو .خاريس نب عوشي ةمكح رفس نم ةيناث ةءارق
 ددع 5-5 ١

 لبق كرات ال .. هتتار# نع اوطحنا وم كملاوب امس وبيها كرلملا نع قوتك
 «عمست نأ لبق اًباوج دّرت ال . ساسألا لعجإ ذئنيحو «ًالّوأ صحفا . صحفت نأ

 :متالاب كايلظ ركتالو خيصاخت ال 153 تك نإ... قيددا سعت ىف ملكفألو

 ال عرست مل نإ 20 وكزي ال هدايدزا يف عرسي يذلا نأل كمدرب

 يف اًرْخأتم نوكيو «لمعيو بعتيو عرسي نم دجوي .دجت ال بلطت مل نإو .كردت

 ريقفو «ءيش لك ميدعو .مسجلا صقان وهو لمعيو بعتي نم دجويو 0
 :ليطمر هير رت تارا رو ارا يس ا يي ا نا

 دنع يه رقفلاو ىنغلا «توملاو (ةايحلا) ةويحلا ءرشلاو ريخلا اما
 ديس اي كرابو .. ةيواستم هللا



 1 يا نايرق شير

 1-١١ ددع 2”ه حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 د سل اول 0 وا ةيخرتسملا يدايألا اهتيأ يّوقت

 . مكصلخيو يتأي صلخلا هللاو . اًمقتنم يتأي مكهلإ اه .اوفاخت الو اووقت «بلقلا

 لحيو .لّيألاك جرعألا زفقي ذئئيح .ّمصلا ناذآ حتفتو «نايمعلا نيعأ حتفنت ذئتيح

 ماجآلا نوكتو .عاقبلا يف ةيدوألاو ةيّربلا يف ترجفنا هاومألا نأل .مكبألا ناسل

 بصقلاو شيشحلا ومنيو . شطعلا ناكم يف هايملا عيبانيو «برخلا ناكملا يف

 زوجي ال ءاّسّدقم اقيرط ىعدُيو «ليبس كانه نوكيو .يواولا نكسم يف يدربلاو
 (ٌّدسأ مث نوكي الو .كانه لضت ال لاهجلاو .قيرط هيف نوكي الو «ٌسند هيف

 «برلا وصلختم ,نوصلختملا يضميو .كانه دجوي الو دعصي ال ٌريَّرُش ٌشحوو

 ءدبألا ىلإ مهسوؤر قوف حرفلا نوكيو .دجملاب نويهص نولخديو نوعجريو

 . ديس اي كرابو .دهنتلاو ءاقشلا لوزيو .رورسلاو ةذللا نوكردي

 ١-١١ ددع , حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ىلإ اًعم نيدعاص انحويو افصلا ناعمس ناك ذإو .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 هلماح .همأ نطب نم ٌدعقم لجر اذإو «ةعساتلا ةعاسلا (ةالص) ةولص تقو لكيهلا
 نوكيل ,نسحلا ىعدُي يذلا لكيهلا باب يف هوعضيو «هب اوتأي نأ نوداتعملا سانلا
 نيلخاد انحويو ناعمس ىأر ذإ ءاذهف .لكيهلا نيلخادلا كلوا نم ةقدصلا اًبلاط

 سّرفت :هل الاقو انحويو ناعمس هيف سّرفتف . ةقدص هايطعي نأ امهنم بلط ع لكيهلا

 سيل :ناعمس هل لاقف . اًئيش امهنم ذخأي هنأب نظي ناك ذإ . امهيف سرفتف وه امأ .ان
 ا ل كا يل وه امم كيطعأ يننكلو :ةّضف الو بهذ يل

 فانتم فاكر تققلاطأ ءةعاسلا كلت قو. هماقأ و: سلا هديب كاسم مل شماف مق

 هآرو «هللا حّبسيو ارفاق يشمي ناك ذإ .امهعم لكيهلا لخدو ءاّيشام اًمئاق بثوف
 سلجي ناك يذلا لّوستملا كلذ وه هنأ اوققحتو هللا اًحّبسمو اًيشام بعشلا عيمج

 اًبجعتو ةريح اوألتماف « نسحلا ىعدُي يذلا لكيهلا باب ىلع ةقدصلا بلطي موي لك
 ديم اي ك وابو . راصاامم



 هما هو

 احصإ . يكينولاست لهأ ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 هلا "+ 1١17-1١5 ددع ا”

 نيح لك هللا ركشن نأب نوقحم اننإف نحن امأ .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 ءادتبالا ذنم (ةايحلل) ةويحلل مك راتخا دق هللا ا 0-5 5 يتوخإ اي ( مكببسب

 انّيرل اًدجم اونوكتل ءانريشبتب مكاعد ءايشألا هذهلو .قحلا ناميإو «حورلا سيدقتب

 نإ ءاهومتملعت يتلا اياصولا ىلع اوربصاو اوتبثا «يتوخإ اي نآلاف . حيسملا عوسي
 ءانّبحأ يذلا كاذ انوبأ ههلاو حيسملا عوسي اندّيسو . انتلاسرب مأ انمالكب كلذ ناك

 .لوق لك ىلع مكتيثيو مكبولق يّرعي وهف .هتمعنب اح اص ًءاجرو «اًيدبأ ًءازع انبهوو
 . حلاص لمعو

 ناكم لك يف ةحودممو ةيراج انّبر ةملك نوكتل انيلع اوُلص ءانتوخإ اي نآلا نمو
 لكل وه سيل نامعإلا نأل ..نيعستلاو رارشألا سابا سلس ناو ( مك دنع يه امك

 يف مكب نوقثاو نحنو . مكيّجنيو «ريرشلا نم مكظفحي يذلا وهف نيمأ هللاو . دحأ

 مكبولق مّوقي انّيرو .اًضيأ هنولعفتو هومتلعف دق ءهب مكيصون يذلا رمألا نأب ءانّبر
 .ديس اي كرابو . حيسملا ربصو هللا ةبحم يف

 (1١-١179ا/8 ص) موصلا نم سماخلا نينثالا

 ا-با١ ددع 5"١, حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ةيدوهي ةأرما نبا سد ارميا همسأ نيعلا كانه كاكاو , ىئاّبحأ اي كيس اي كاي

 نك نيللا ديبالا ميج نم سراقوميلا !ةرهشم تاكو ماندي هوبا :كاككو . ةنم وم

 نم هنتخو هذخأف .هعم اذه ذخأي نأ بحأ صلوب نأو . ةينوقيإو (ةرتسل) ارطسول

 ا 0 عناكملا 0 لجأ

 دادرتو نامبالاب ةددشتم سئانكلا 3-5 و 0 7 سوسقلاو لسرلا اهب

 نا سدقلا حورلا مهعنمف .ةيطالغو (ةيجيرف) ايجورفأ يف اوزاجف .موي لك اًددع



 كايرق شير

 كانه نم اوقلطني نأ اوبحأ (ةيسيم) اًيسوم ىلإ اوتأ الو .ايسأ يف هللا ةملك اوملكتي

 . ديس اي كرابو . عوسي حور مهل نذاي ملف . (ةينيتب) اينوشيب ىلإ

 ١. حاحصإ . سويسبليف لهآ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ددع " 1١-."

 ري لاا اعلا دا لا ما يتوخإ اي ديس اي كر |ب

 هر ل ب ا ير سانلا

 ةّبحمو ةحلاص ةدارإب ٌسانأو ءارملاو دسحلاب ٌسانأ . فوخ ريغ نم هللا ةملكب اوقطني

 كلوا نإ .ليجنإلا جاجتحال تعضو ينأ نوملعي مهنأل « حيسملاب نورّشبي اوناك

 مهنأ نونظي اوناك مهنكل «ةواقنب كلذ نكي ملف ارملاب حيسملاب نورشبي اوناك نيذلا

 ةلعب ةليح لكب حيسملاب رَّشبي اميكل هب حرفأو ءاذهب تحرف دقو . يقاثول اًقيض نوديزي

 , مكتبلطب (ةايحلا) ةويحلا ىلإ يب لوؤت ءايشألا هذه نأب فراعل ينإو . قحب وأ ناك

 لب « ٍءيشب ىزخأ ال ينأ (ٌلُّمآو) لموأو وجرا ينأ امك . حيسملا عوسي حور ةيطعبو
 وأ (ةايحلاب) ةويحلاب يدسج يف حيسملا مظعتي اًضيأ نآلاو . نيح "لك يف امك ةلادلاب

 ::ديس ان.كرابوب: . ثوملاب

 (١/م.- 1149 ص) موصلا نم سماخلا ءاثالثلا

 ؟”ا/-با9١ ددع ١4,. حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ىلإ ايتأو ءابانرب عم كانه نم سلوب جرخ دغلا نمو .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 ىلإ اعجر مث .نيريثك اذملت ةنيدملا لهأ نارّشبي اناك ذإو .ةنيدملا (ةَّبَرَد) يبرد
 ,ذيمالتلا سفنأ ناتّبثي اناك ذإ «ةيكاطنأو ةينوقيإ ىلإو «ةنيدملا (ةرتسل) ارطسول
 لوخدلا ىغبني ةريثك دئادشب هنإ مهل الاقو .نامبإلا يف اوتبثي نأ مهنم نابلطي اناكو
 52201 اناك ذإ «ةسينك لك يف سوسقلا مهل اماقأو .هللا توكلم ىلإ

 ايلوفمف ىلإ ايتأ ءايديسيف دلب الاج املو .هب اونمآ يذلا انّيرل مهاعدوأ مث . نايلصيو



 ةيلاطنأ نأ ا عةنيدملا (ةجرب) يح رب ىف ةيكرلا ةنلكي املكت امتيحو ع ( ةيليفك)

 دق اناك كانه نم, ةلأل ةيكاطنأ ىلإ اينو . رخخبلا_نقءاراس .كابع نمو. .ةيلاثأو

 ”اعج  ةعيبلا لهأ لك اعمج املو .:ة كذلك | لق اناك يذلا لمعلا هللا ةمعنل اعدوتسا

 اماقأو . بوعشلل نامبإلا باب حتف هنأو .امهعم هللا عنص (ام لكب) املكب مهناربخي

 .كيساي .كدايو. ءاليوط اناعز كيفذالا دنع كانه

 ددع .ه حاحصإ . سسفأ لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 كلك

 57 . نلعتو ,رونلاب 2 ءايشألا عيمج نإ .يتوخإ اي ءديس اي كراب

 نيب نم مقو « مئان اي ظقيتسا ليق اذه لجأ نم .رون وهف فوشكم (ءيش لك و)
 لاهجلاك ال «ةراهطلاب نوعست فيك نآلا اورظناف . كل ءيضي حيسملاو «تاومألا

 اونوكت ال اذه لجأ نمف .ةمّيس مايألا نأل .مهداهج نورتشي نيذلا ءامكحلاك لب

 هيف يذلا رمخلا نم نوركست اونوكت الو هللا ةدارإ يه ام اومهفا نكل . يأرلا يصقان

 «حورلا ليلاهتو حيباستلاو ريمازملاب مكسفن اوملكو .حورلاب اوئاتما لب «ةراعدلا

 «بآلا هلل دحأ لك نع نيح لك يف اوركشاو .برلل مكبولق يف نيلترم اونوكو
 . ديس اي كرابو . حيسملا بحب ضعبل مكضعب عضخيلو . حيسملا عوسي انّبر مساب

 ١8٠-8١ ١( ص) موصلا نم سماخلا ءاعبرالا

 ١7-5١ ددع ©١, حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 لاجرلا اهيأ اي :لاقو بوقعي ماق ءامهتوكس دعب نمو .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 ابعش بوعشلا نم راتخي نأ هللا أدتبا فيك مكربخأ ناعمس نإ . ينوعمسا «ءانتوخإ

 ةميخخ ميقأف عجرأ هذه دعب نم ينإ ..بتك امك ءايبنألا مالك قفاوي اذهو ..همسال

 ::نمانلا يقاب برلا بلطي اميكل « اهميقأو امس « تطقس يتلا دواد

 هللا ابا نإ .اهلك هذه - لومي 0 0 0 0



 نايرق شير

 نمو «ءانزلا نمو « حوبذملا ةساجن نم نيدعتبم اونوكي نأب مهيلإ لسري نكل . هللا ىلإ
 نودانم ةنيدم لك يف هل ناك ةميدقلا لايجألا نم ىسوم نأل ءمدلا نمو «قونحملا

 . ديس اي كرابو . تبس لك يف هنوأرقي ذإ «تاعامجلا ىف

 . سواتوميت هذيملت ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١-١6 ددع ." حاحصإ

 ميت ركز ىشلك لق نوكت نأ نآلا كلأسأ انآو . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 كولملا نع « سانلا عيمج نع ركشلاو عرضتلاو « (ةالصلا) ةولصلاو ةبلطلا هلل اًمدقم

 ةلصخلا هذه نإف .ةراهطلاو هللا ىوقت عيمجب اًنكاس اًيداه ًالحم اولحيل ءامظعلاو

 ةفرعم ىلإ اولبقيو « سانلا عيمج ايحي نأ ءاشي يذلا انييحم هللا مامأ ةلوبقمو ةنسح

 حيسملا عوسي ناسنإلا «ٌّدحاو سانلاو هللا نيب ام طيسولاو ءٌدحاو هللا نأل «قحلا

 تُعِضْو ىثلا كلت اهتقو ىف تءاج ةداهش ناسنإ لك نع ءادف هسفن لذب يذلا كاذ
 نامياب بوعشلل اًملعم ترص دق ينأب بذكأ الو لوقأ قحلاو .اهلوسرو اهيدانم انأ

 الب ةيقن مهيديأ نوعفري ذإ ,«ناكم لك يف يلصت لاجرلا نأ نآلا بحاو .قحلا

 يسير ىكبل و. .شيفغلا سابللا رب اًضيأ ءايسلا |دكسو. ..راكفأ الو يبضغ

 بايثلاب وأ رهاوجلاب وأ «بهذلاب الو رعشلا رئافضب ال ,ففعتلاو ءايحتسالاب
 ملعتتلو .هللا فوخ تادهعتملا ءاسنلاب قيلي امك ةحلاصلا لامعألاب نكل .ةنسحلا
 ىلع .نساجتتت .نأب الو ءملعت نأب ةأرملل نذآ يبل . عوضخ لكبو ءودهلاب ةأرملا
 ةأرملا لب غطي مل مدآو .ءاوح هدعبو الو لبج مدآ نال  ةئداه نكتلف لب « لجرلا

 ةّبحماو «نامبإلاب اوتبث نإ ءاهينب ةطساوب ايحت اهنكل .ةيصولا تزواجتو « تيغط
 .ديس اي كرابو .ةفعلاو «ةسادقلاو

 ١-85 ١( صو موصلا نم سماخلا سيمخلا

 ١:١5 + 8-41". ددع ©١8., حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ا تام يكس ىلإ ةلير ا ويح امه امأ وعر ىتابسأ ايو وهاي كراب



 موصلا نمز 0 6.6

 اناكف ءاليشو اذوهي امأ .اوّرعتو اوحرف ءاهوأرق املف ءةلاسرلا مهلوانو ءهلك

 ىلإ ةوخالا امهقلطأ ءانامز كانه اماقتسا امدنعو .ةوخالا ايّوق ريثك مالكبو « نييبن

 ةملكب نارّشبيو ناملعي اناك و «ةيكاطنأ يف اثكمف اا سال سم علا

 ةوخإلا دقتفنف « عجرنل :ابانربل سلوب لاق «مايأ دعب نمو .نيريثك نيرخآ عم هللا
 رضا ل بلا مر هاي ا يي ل

 دق ناك هنوكل ءامهعم هذخأي نأ دري ملف سلوب امأو . سقرم يعد يذلا انحوي هعم

 نم اقرتفا ةعزانملا هذه لجأ نمف .امهعم ضمب ملو (ةيليفم) ايلوفمف يف امهكرت
 / . سربق ىلا اقلطناو ءرحبلا يف اراسو سقرم هعم ذخأ ابانربف . ضعب امهضعب

 يف فوطي ناكو . هللا ةمعنل ةوخخالا نم عدوتسا ذإ «جرخو اليش هل راتخاف سلوب

 ىلإو «ةنيدملا (ةبرد) يبرد ىلا غلب مث .سئانكلا ددشيو ءايكيليكو ءايروس

 . ديس اي كرابو . (ةرتسل) ارطسول

 .؟ حاحصإ . سياسولوك لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ؟”ط١ك5ك ددع

 زييمتب وأ «برشلاو لكألاب نآلا ٌّدحا مكقلقي الف . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 وه كسلا نإ ..تاديعلا لق ىع ىلا هده .«ثويبلاو رهشألا .سوكرو .قايعألا

 ةكئالملا ةدابعل اوعضخت يك ريمضلا عضاوتب مكبجشي نأ ٌدحأ ءاشي هلعلو ( حيسملا

 يذلا سأرلاب كسمتم ريغ «هدسج يأرب الطاب اًرختفم «هنياعي مل (ام يف) اميف ارث

 مسو . هللا 0 ومتيو و هءاضمالاو قورعلاب موقيوا ل لييشنا ايلا

 0 يل هو الو رد ا :لوقيو

 . هللا فوخو عاضتالا هجو نم ةمكحلا ةملك اهيف نأك ىءارتيو . مهميلاعتو سانلا

 .دسجلا توق يه يتلا ءايشألاب الإ مركي ٍءيشب سيل .دسجلا ىلع نوقفشي الو

 , كيم اكل رابو
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 ١/5-١87( ص) موصلا نم ةسماخلا ةعمجلا

 1١-575 ددع 2١9 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ىلع نومسقيو نوفوطي اوناك اًضيأ اًدوهي اًسانأ نإو .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 حاورألا .مهل .تناك نيذلا ىلع عوسي انّير مساب اومسقي نا اوُبحأ .. نيطايشلا

 ناكو .سلوب هب رّشبي يذلا عوسي مساب مكيلع مسقن :نولوقي اوناك ذإ «ةسجنلا
 باجأف .اذه نوعنصي (ىواكس) اواكسا همسا ةنهك ميظع يدوهي لجرل نينب ةعبس

 بثو مث ؟متنأ نم مهنأف .هفرعأ سلوبو «هملعأ عوسي نإ :مهل لاقو ناطيشلا كلذ

 مه ذإو .مهرهقو مهيلع يوقو ثيبخلا حورلا هيف ناك يذلا لجرلا كاذ مهيلع
 نيينانويلاو دوهيلا عيمجل اذه نابو .تيبلا كلذ نم اوبره نوخودشمو نونايرع

 حيسملا عوسي انبر مسا ناك و مهعيمج ىلع فوخلا عقوو .سوسفا يف نينكاسلا

 اوناك امب نوفرتعيو مهبونذب نوربخيو نوتأي اوناك اونمآ نيذلا نم نوريثكو . مظعتي

 مادق مهوقرحاف « مهورضحاو مهبتك اوعمج اًضيأ ءارحسلا نم اًريثك نإو .نولعفي
 ناك ةميظع ةّوقب اذكهو .ةّضف تاوبر سمخ علطف «مهنمث اوبسحو ءدحأ لك

 فوطي نأ هريمض يف سلوب ىون ءرومألا هذه تلمك املف . دادزيو ىوقي هللا نامإ

 تيضم ام اذإ ينإ لاقو . ميلشروأ ىلإ قلطنيو «(ةيئاكأ) اياكأو اينوديكام لك يف
 نونا رتزبا را نزم نعلا اينوددتك ام« ىلإ لشرف ناعيا ةيعور را نأ ى نبي كابعا ىلإ

 ايسأ يف ماقأف وه امأ .(ستسرأو) سوطسرياو سواتوميت امهو .هنومدخي اوناك
 . ديس اي .كرابو. .. انامز: (ةيسآ)

 2" حاحصإ .سياسولوك لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ؟١ 1١ ذدع

 ينال يلج لقلا هللا ءايقضاك .نآلا» اوسبلاف . ..يتوخإ اي. ديس. اي.كراب
 اونوكو . حورلا ةانأو ,ءودهلاو «ريمضلا عضاوتو عةلوهسلاو ,ةفارلاو عةمح را



 موصلا نمز مد

 , ظيغ هقيفر ىلع دحأل ناك نإو . ضعبل مكضعب نيرفاغو اًضعب مكضعب نيلمتحم
 اهنإف .ةّبحما اهلك ءايشألا هذه عمو .اًضيأ متنأ اورفغا اذكه « حيسملا مكل رفغ امكف

 اونوكو ءدحاو دسجب هل متيعد يذلا « مكبولق ربدي حيسملا مالسو .لامكلا قاطن
 نيملعم اونوكو .ةمكح لكب ءانغتسالاب مكيف هتملك نكستل .حيسملا نيركاش

 . مكبولق يف هلل اولتر ةمعنلابو . حورلا يناغأو حيباستلاو ريمازملاب اهنيبّدؤمو مكسوفن

 اونوك و . حيسملا عوسي انبر مساب هولمعاف « لعفو لوق نم هنولمعت (ام لك و) املك و
 ليس ايكرابو. والا هلل ةدين ىلع نيركاش

 ١/8-١86( صر موصلا نم سماخلا تبسلا

 ١١-55 ددع 278 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ىلإ اكينأو. .(فازوتا) مولا ةمذاخ اهيلغ تاكو. ةريركا كلت نن تتش لق تناك

 نويجار ىلإ انغلبو .كانه نم انلجو مايأ ةثالث كانه انثكمو «ةنيدملا اسوكارس

 سيلايطوف ىلإ انلصو نيمويبو . بونجلا حير انل تبه ءدحاو موي دعب نمو . ةنيدملا
 , مايأ ةعبس مهدنع انمقأف ءانم اوبلطو «ةوخإ كانه اندج وف .ايلاطيإ ةنيدم (لويطوب)

 ىلإ ىتح انئاقل ىلإ اوجرخ كانه نيذلا ةوخاالا عمس املف . ةيمور ىلإ انقلطنا دئنيحو

 مهار املف . تيناوحلا ةثالثلا ىلإ ىتحو سوروف (سويبا)» سويفا ىعدي يذلا قوسلا
 ءاشي ام ثيح لزني نأ سلوبل دئاقلا نذأف . ةيمور انلخد مث « ىّوقتو هللا ركش سلوب

 لباقم ٍءيش يف مقأ مل ذإ انأ «يتوخإ «لاجرلا اهيأ اي :مهل لاق اورضح املف . دوهيلا

 مهو «نيينامورلا يديأب ميلشروأ نم تعفد تاقاثولابف « يئابآ سومانو « بعشلا

 . توملا بجوت ام ةمالم يلع اودجي مل مهنوكل ينوقلطي نأ اوبحأ «ينولاس امدنع

 بلثأ ءيش يدنع هنأ سيل رصيق أجلمب وعدأ نأ تررطضا ينمواقت دوهيلا تناك ذإو

 نم ينأل ءاذهب مك ربخأو مكارأف اوتأت نأ مكيلإ تبلط اذه لجأ نمف . يبعش ينب هب
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 نم ةلاسر كيف لبقن مل نحن :هل اولاقف . ةلسلسلا هذهب قوثوم ليئارسإ ءاجر لجأ

 لوبقمب سيل ميلعتلا اذه نأ ملعن اننوكل « هيأترت يذلا ءيشلا كنم عمسن نأ ديرن اننكل

 4 حاحصإ . سياسولوك لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ا١/م-ه ددع

 . مك داهج اوعاتباو « نيجراخلا دنع ةمكحلاب اوعسا . يتوخإ اي عديس اي كراب

 مكل يغبني فيك اوفرعاو . حلملاب ةحولصم اهنأك نيح لك ةمعنلاب مكتملك نكتلو

 خألا (سكيكيت) سوقيك و ط هب مك ربخيسف يدنع ام امأو .اناسنإف اناسنإ اوبيجت نأ

 ام فرعيل رمألا اذه يف مكيلإ هتهجو يذلا برلاب انقيفر نيمألا مداخلاو بيبحلا

 وه يذلا بيبحلا نيمألا خألا (سّمِسينوأ) سوميسانأ عم مكبولق يزعيو « مك دنع
 يبسملا (سك رتسرا) سوك رطسيرا مالسلا مكئرقي .انلاح مكناملعي امهو «مكنم

 يذلا عوشيو «مكيلإ ءاج نإ هولبقتل هب متيصوأ يذلا ابانرب مع نبا سقرمو « يعم

 ينودضع مهدحو مهو ناتخلا لهأ نم مه نيذلا ءالؤه « (ستسي) سوطسوي ىعدي
 ٌدبع مكنم وه يذلا (سارفبأ) ارفبا مالسلا مكئرقي .ًءازع يل اوناكو هللا توكلمب

 نيلماك اوموقتل . نيح لك (ةالصلاب) ةولصلاب مكلجأ نم بعت ذإ ( حيسملل

 مه نيذلا ىلعو مكيلع ةدئاز ةريغ هل نأب هل دهشأل ينإو .هللا ةاضرم ّلكب نيلّمكمو

 . ساميدو «ءانبيبح بيبطلا اقول مالسلا مكئرقي .(سلباريو) سيلوبارايو ةيقذاللا يف

 . هتيب ىف ىتلا ةعامجلاو نافمين ىلعو ةيقذاللا يف نيذلا ةوخإلا ىلع مالسلا اوأرقا

 ىتلاو «ةيقذاللا ةسينك يف اًضيأ أرقت نأ اولعجاف مكدنع ةلاسرلا هذه تيلت اذإو
 ةمدخلاب ظفتحا :(َنيّيكر أل) سوفيك ال اولوقو. .. متنأ اهوأرقا « ةيقذال نم تبنك

 اونوكف':1.ياديب :قللوب.انأ هتبتك مالسلا اذه .اهل المكم نوكتل انبرب اهتلبق يتلا
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 1١886-١85( صو موصلا نم سداسلا نيشألا وهو ىمعألا لحأ

 م١ ددع , 707 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نيوكتلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 :هل لاقو ربكألا هنبا وسيع اعد ءرظنلا نع هانيع تلقثو قحسإ خاش امل ناكو

 تومأ يذلا مويلا ملعأ الو تخش دق انأ اه :قحسا هل لاق .اذنأاه :لاقف . ىنبا اي

 صنتقا . ءارحصلا ىلإ جرخاو (« كسوقو 6( تافيس :ىاوساا نيغ نآلاف . هيف

 نأ لق ىف كلك راين اميكل ,لكأل ىل همّدقو ؛ بحل امك اًماعط: ةعتضاو : ادي

 كيخأ وسيعل لوقي كابأ تعمس دق اذوه :اهنبا بوقعيل اقفر تلاقو .هب يتأيو اًديص

 ىنبا اي نآلاف . ىتوم لبق برلا مامأ كك رابأو هلكآف , اماعط ىل هعنصاو  ديصب ىنتأ

 نيِدّيج نييدج كانه نم يل ذخو «منغلا ىلإ بهذا .هب كيصوأ اميف يلوق عمسا

 برلا مامأ كك رابيو لكأيف كيبأل امهلخداف . ىوهي امك «اًماعط كيبأل امهعنصاف

 (سلمأ) برجأ انأو ءرعشا لجر ىحأ وسيع نإ هّمأ اقفرل بوقعي لاقف . هتوم لبق

 قلطناف . يل ذخف بهذاو ءاطقف يلوق عمساف . ينبا اي يلع كتنعل :همأ هل تلاقف

 اقفر تذخأو «هوبأ ىهتشي امك اًماعط همأ تلمعف .همأل رضحاو ذخأ «بوقعي

 اهنبا بوعي :ةيسيلاو .ضيبلا ىف اهديع ىتلا ةرخافلا ريككلا اهنيل وسيع باف

 ماعطلا هتطعأو .هقنع ةسولم ىلعو هيدي ىلع يدجلا دولج تعضوو «ءرغصألا

 تنأ نم. اذنأاه :هل لاقف- ...ةاتبأ اي :لاقو .+هيبأل توقعي ةلحدأف :«هتايه يذلا ربخلاو

 مف , ىل تلق امك هتنلعق دقن «كركب وسيع كنبا وهانا ههببأل برغي لاقغا ساب

 يذلا اذه وه ام +هنبال قكحسا لاقف ...كسفن ىنكر ابت اميكل يديض نم لك و. سلجا

 لاقف . يمامأ كهلإ برلا هّدعأ يذلا ءيشلا وه :بوقعي لاقف ؟ينبا اي اًعيرس هتدجو

 ءدقس 100 مأ وسيع .ىبا تنأ تفك نإ ( كّسِجأ ىكل ىلا مّدقت هنبا بوقعيل قحسا

 .ديس اي: كرايو..ةكرابف ,هيخأ وسيع قدي ريظن ةرعشم تناك هيدي.نأل هفرعي
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 ١-١4 ددع .” حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايبوط رفس نم ةيناث ةءارق

 :هنبال لاف .ايبوط تيب يف ٌديج ماعط راص ْبرلا ديع موي ناك امل اذه دعبو

 هربخأ ءداعو بهذ املف .انعم اولكأيل ءهللا نم نيفئاخلا انتليبق نم ضعبب تأو ضما

 ماق « كلذ ايبوط عمس املف .قوسلا يف ٌحوبذم ٌدودمم ليئارسإ ينب نم ًادحاو نأب

 هتيب ىلإ اهلمحو اهعفرف .اًمئاص ةئجلا ىلإ لصوو ماعطلا كرتو هعضوم نم ةعرس
 ربخلا لكأ «عةئثجلا ىفخا املف . سمشلا بايغ دعب ةلفغ ىلع اهنفدي اميكل ءارس

 نإ :يبنلا سوماع ناسل ىلع برلا اهلاق ىتلا ةملكلا كلت اًركاذ «ءاكبلاو فوخلاب

 صلخت ملو « كلتقب رمأ اذه لجأ نم سيلأ :هل نيلئاق لمعلا اذه ىلع هنومولي هؤابرقأ
 رثكأ هللا فاخي ناكف ايبوط امأو .ىتوملا نفدت كدعب تنأو ؟ليلقب الإ توملا رمأ نم

 . مهنفدي ليللا فصن يفو .هتيب يف مهيفخيو ىلتقلا ةثج فطخي ناكو . كلملا نم

 هسفن ىقلأو «هتيب ىلإ ءاجف .ىتوملا نفد نم ىيعو بعت « مايألا ضعب ىف قفتا هنإ
 . ىمعا راصف « هنيع يف نخس رذق ونونصلا شع نم عقوف . مانو طئاخلا بناج ىلع

 لثم «هدعب نيتآلل ربصلا لاثم ىطعي ىكل ةبرجتلا هذه هل ضرعت نأ ُبرلا حمسو

 ظَتْغَي ملو هاياصو ظفحو بلاص عن املاد هللا فاخ هنوك نم + قيديصلا تنويأ

 هللا ركشو هللا فوخب تبث هنكل . هل تضرع ىتلا ىمعلا ةبرض لجأ نم «هللا لباقم

 ١-١9 ددع ,47 حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 ىّوقتيو خرصي .ةريغلا ىلإ قوشي لتاقملا لجرلاكو «رابجلاك جرخي برلا
 ةامررتجاو فهدا ةكلاولاك ةلمعخا ..تكاش رهذلا نمو تمص ..هءاذغأ لئقيو
 ففجاو «رئازج رهنألا لعجا .اهتابن لك ففجاو .ماكاآلاو لابجلا برخا

 مل يتلا لبسلا يف مهرّيسأو ءاهنوفرعي ال قيرط يف يمعلا (دوفأ) ديقأ .ماجآلا
 ملو مهل اهتعنص تاملكلا هذه .رعولا لهساو ءاًرون ةملظلا مهمامأ عنصا .اهوملعي

 نولوقيو تاتوحنملا ىلع نولكتي نيذلا اًيزخ اوزخيو .مهئارو ىلإ اوعجريل مهك رتا
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 اورظناو اومهفا نايمعلا اهيأ ايو .اوعمسا مصلا اهيأ اي .انتهلا متنأ :تاكوبسملل

 نم) ونم ؟هلسرأ يذلا يكالم ريظن مصألا وه نمو . يدبع الإ ىمعألا (وه نم)ونم
 ديس اي كرايو ؟برلا دبع: ذيك ىبعألاو «طلسملا رظت سغألا عرف

 ١-5١1١ ددع ,5 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ىلع لتقلا بضغو اًدّدهت اًكتمم هدعب ناكف لواش امأ . ىئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 لفاحما ىلإ ميلشر وأ ىلإ قلطنيل «ةنهكلا ءامظع نم لئاسر هل بلطف .انّبر ذيمالت

 ىلإ مهب يتآيو مهرسأتسي ًءاسن وأ الاجر قيرطلا هذه يف كلسي نم دجو ام اذإ ىتح

 نم ٌرون ةتغب هيلع قرشأ «قشمد ىلإ لصي نأ أدب دقو اقلطنم ناك ذإو .ميلشروأ

 ٍ ا كرك ب و

 هلاتهو ةنيدملا را . تنأ 8 يذلا 0 عوسي وه ان 0

 ىف هعم نيرئاس اوناك نيذلا لاجرلا امأ .هعنصت نأ كل يغبني اًمع كعم ملكي

 مهل ري ملو .طقف توصلا نوعمسي اوناك مهنأل نيتوهبم نيمئاق اوناكف « قيرطلا

 اوناك ذإو .ناتحوتفم هانيعو ءاًئيش رصبي نكي ملو ضرألا نع لواش ضهنف .ٌدحا
 ملو .لكأي ملو , مايأ ةثالث ءيش هل ري ملو « قشمد 9 ة«واخبوأ ( هيديب هنودومي

 . اينانح اي :ايؤرلا يف برلا هل لاقف .اينانح همسا ذيملت قشمد يف ناكو .برشي

 بلطاو « ميقتسملا وعدملا قاقزلا ىلإ قلطناف مق :انّبر هل لاقف . يديس اي اذنأاه :لاقف

 يقرلا نفر قأر نكلضي وهب ذإ هنأل «ةنيدملا سويسرا نعم يذلا لواش اذوهي ثني ىف

 اي :اينانح لاقف . هانيع حتفنت اميكل ديلا هيلع عضوو لخد دق ءاينانح همسا الجر

 يف كيسيدقب عنص رورشلا نم مك لجرلا اذه نع نيريثك نم تعمس دق يديس
 نوعدي نيذلا عيمج قثويل ةنهكلا ءامظع نم اًضيأ انهه ناطلس هلو «ميلشروأ

 0 ا ا : ٍضماف مق 0 كاجسأت

 دو يا اا ا هاوس
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 «كانيع حتفنت اميكل « كيلإ ينلسرأ دق ءاّيتآ تنك نيح قيرطلا يف كل ىّءارت يذلا

 تحتفناو ءروشقلا هبشي ءيش هينيع نم عقو هتقولو ؛سدقلا حورلا نم عىلتمتو
 اوناك نيدلا كليمالثلا دف اًمايأ تكي "ىو اًماعط لبقو ءدمتعاف ماقو «هانيع

 عيمج ناكو .هللا نبا هنأب عوسي نع دوهيلا عماجم يف زركي أدب هتعاسلو . قشمد يف

 عيمج ميلشروأ يف دهطضي ناك يذلا وه اذه سيلأ :نيلئاق نوبجعتي هنوعمسي نيذلا

 ميسو ةريولا انس ىلإ درا ايا رانا او علا ذيب ةرعتو نبل
 . ديس اي كرابو .ةنهكلا ءامظع ىلإ

 احصإ . يكينولاست لهأ ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 5-١9 .دنع ع5

 ةعامج ىلإ سواتوميتو سناولسو سلوب نم .يتوخإاي ء«ديس اي كراب

 « بجي امك انتوخإ اي نيح لك يف مكنع هلل ركشلاب نوقحم اننإ . حيسملا عوسي انّبر

 نحن رختفن اننإ ىتح هبحاصل ناسنإ لك نم رثكي مكعيمج دوو ءدادرب ىوكلاعإ نذل

 هيمو ين راو وب وبار علا

 اهببسب يتلا هتوكلم اوقحتستل لداعلا هللا مكح نيبتل اهنولمتحت يتلا مك دئادشو

 مأو 0 هود ملا يزاجي نأ هللا ادق ًالدع ناك دإو ا

 ياي حدو دم اقدر اي او

 مسا مكب دجمتيل ةوقلاب نامإإلا لمعو ريخ ةئيشم لك مك البو مكتوعدل هللا مكلهؤي

 . ديس اي



 موصلا نمز «1 /

 48-.١9( صو موصلا نم سداسلا نيثادلا
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 , نيسيّدقلا مدخأل ميلشروأ ىلإ قلطنم ينإف نآلا اماف . يتوخإ اي «دّيس اي كراب

 عم ةكرش مهل نوكت نأب (ةيئاكأو) اياكأو اينوديكام يف نيذلا كئلوا بحأ دق هنأل

 ناك نإ هنأل مهيلع مهل بجي هنأل اوضترا دق ميلشروأ يف نيذلا نيسيّدقلا نيكاسملا

 اذإو .تايدسجلاب مهومدخي نأ مهيلع بجيف «تايحورلاب مهعم اوكرتشا متألا

 ملعأ دقو . ابسا ىلإ اًيضام مكي ثررم «رمقا اذه مهل تمتخو ءرمألا اذه تت

 ادا رخال مكلأسأف . حيسملا ليجنإ ةكرب ءلمب مكيتا امنإف « مكيتآ ىتم ينأ

 يع راما ب اوبختت نإ سووا حيسملا عوسي

 7 مالسلا هلو مكن حيرتساو رسب ررص بايب مدقأو 207
 ديم“ اي كرا . نيما مكعيمج عم

 306 ص) موصلا نم سداسلا ءاثالغلا

 ددع 2,8 حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم ةءارق

 ؟اعا

 دسجلل كلسن ال نأب يتوخإ اي نآلا نوقحم نحنف .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 حورلاب مّمأ نإو .اوتومت نأ نوديتعف دسجلا بسح متشع نإ مكنإ . دسجلا بسح
 مكنإ . هللا ءانبأ مه ءالؤهف هللا حورب نوربدتي نيذلا نأل «نويحتف « دسجلا تافرصن

 وعدن اهب يتلا نينبلا ةريخذ حور متذخأ امنإ لب «ةفاخملل اًضيأ ةيدوبعلا حور متذخأ ام

 يأ ءاّضيأ ةثروف «ءانبأ انك نإف .هللا ءانبأ اننأب انحورل دهشي حورلاو ءانابأ بآلا

 ينإو .اًضيأ هعم دجمتن هعم (انملأت) انّملأ نإف . حيسملا عوسي ثاريم ينبو هللا ةثرو
 وجرت اهلك ةقيلخلا نأل «ءانيف رهظي نأ ديتعلا دجملا يزاوت ال نامزلا اذه مالآ نأ نظأ
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 نم لجأ نم نكلو ءاهاوهب سيل لطابللا تعضخ دقو .هللا ءانبأ روهظ عقونتو

 اًضيأ نحن لب « طقف يه سيلو . مويلا ىلإ ضخمتتو عجوتت اهلك قئالخلا نأ ملعن

 اننأل ءانداسجأ ةاجنل ءانبألا ةريخذ عقوتنو انسفنب هّوأتن اننإف . حورلا ةيادب انيف نيذلا

 ,هوجرن فيك هارن انك نإ اننإف .ءاجرب وه سيل ىرُي يذلا ءاجرلاو .ءاجرلاب انييح
 فيكف .انفعض نيعي اًضيأ حورلا اذكهو .ربصلاب تبثن ىرُي ال ام وجرن انك نإو

 . فصوت ال يتلا تادهنتلاب انع يلصي حورلا نكلو .ملعن ال ءبجي امك ىّلصن

 بسح نيسيدقلا نع يلصي هنوكل حورلا ريمض وه ام ملعي «بولقلا سمي يذلاو
 كيسا كرايو .سللا ةفازإ

 ١9٠-١45( ص) موصلا نم سداسلا ءاعبرألا

 55١-/"# ددع 57١. حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 , ميلشروأ ىلإ قلطنمو حورلاب ٌروسأم نآلا انأو .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 لوقيو ةنيدم لك يف يل دهشي سدقلا حورلا نأ ريغ .اهيف ينبيصي ام ملعأ تسلو
 ءيشب يدنع ةبوسحم تسيل يسفن نكلو .كل ةديتع دئادشلاو تاقاثولا نإ :يل

 ةمعن ةراشب ىلع دهشأ يكل عوسي انّبر نم اهتلبق يتلا ةمدخلاو « يبعس لمكأ اميكل

  مهنيب تلج نيذلا عيمج اي اًضيأ يهجو اونياعت نل مكنأ نآلا ملعأ انأو .هللا

 , مكعيمج مد نم ءيرب ينأب مويلا مكل دهشأ اذه لجأ نمف .توكلملاب مهترشبو
 عيمجبو مكسفنب نآلا اوسرتحاف .هللا ةرسم لك مكملعأ نأ نم فعتسا مل ينأل

 . همدب اهانتقا يتلا حيسملا ةسينك اوعرتل ةفقاسأ « سدقلا حورلا اهب مكماقأ يتلا ةيعرلا

 . ةيعرلا ىلع قفشت ال ةّيوق بائذ مكعم لخدي قلطنا نأ دعب نم هنأ ملعأل ينإف

 نمف . مهوعبتيل «ذيمالتلا اوّدري اميكل جاجوعالاب نوملكتم لاجر موقت اًضيأ مكنمو
 تنك ذإ ءاراهنو ًاليل نينس ثالث أدهأ مل ينأب نيركاذو نيظقيتم اونوك اذه لجأ
 يه يتلا هتمعن ةملكلو هلل مك دوتسم ينإف نآلاو . مكنم اناسنإف اناسنإ ظعأ عومدلاب
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 . اًيايث وأ اًبهذ وأ ةّضف هتشا مل . ةيسياقلا عيعس عبااناربس مكسر مكابي نأ ةردان

 تيرهظأ دقو +هذع يدب تمدخ دق يعم نيذلا جايتحالو يجايتحالو نوملاع متنأو

 ىلع اثج اذه لاق املو . ذخأي يذلا نم رثكأ يطعي يذلل ىبوط :لاق وه هنأل « عوسي

 هولبقو هوقنتعاف . مهعيمجل ميظع ءاكب ناكو .هعم موقلا م ع« ىلصو هيتبك

 ءاّضيأ ههجو نوري اوداع ام مهنأب اهلاق يتلا ةملكلا كلت ىلع ةدايزب نيبذعتم اوناكو

 . ديس اي كرابو . مهنم انلصفناو ةنيفسلا ىلإ هوقفارف

 . يكينولاست لهأ ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١-١١ ثدذدع ع* حاحصإ

 رب مكيلإ عرضتنو يتوخإ اي مكنم بلطن نآلاو .يتوخإ اي ءديس اي كراب

 بس ومو و يس ابل

 يه هذه نإف .عوسي انّبرب مكانعدوتسا اياصو ةّيأ نوملعتل مكنإ .رثكألاب اوديزت
 مكنم ناسنإ لك نوكيو .انز لك نم نيبنجتم اونوكت نأو « مكتسادق يأ هللا ةدارإ

 ال نيذلا ممألا يقابك «ةوهشلا ملأب ال «ةماركلاو ةسادقلاب هءانإ ينتقي نأ فرعي

 هذه نم مقتنملا وه انّير نأل ءرمألا اذهب هاخأ بصتغيو ٌدحأ زواجتي الو .هللا نوفرعي

 نكل ةساجبنلل مكفدي مل هللا نأ انيبهشاو. لبق عم ركل ابلق انك .ايلك نايشألا

 هحور لعج يذلا كاذ هللا لب ناسنإلا ملظي سيلف «ملظي نم نآلاف .ةسادقلل

 ءاهنع مكل بتكي نأ ىلإ نيجاتحم متسلف ةوخإلا ةدوم نع امأو .مكيف سودقلا

 اًضيأ اذكه نولعفت دقو .اًضعب مكضعب اوُبَحَت نأب هللا نم متملعت دق مكسفنأ نم مكنإ

 اودهتجتو اولضافتت نأب يتوخإ اي مكنم بلطأ ينإو .اينوديكامب نيذلا ةوخالا عيمجل
 امك «يكرماباب نيتك ارتوكدالا و« «يكلامعاب نيليتعو نكلاس ارتوكت ناب

 كرابو . دحأ ىلإ اوجاتحت الو نيجراخلا وحن لكشلاب نيكلاس اونوكت يكل مكانيصوأ

 . ديس اي
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 ها ا ص) موصلا نم سداسلا سيمخلا

 ١, حاحصإ . سوطيط هذيملت ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 1 ىحل :؟ 1 صال م ةذع

 ؛ لطاب مهمالكو ,نوعيطي ال نوريثك دج ويل هنإ . ىتوخإ اي «ديس اي كراب

 نأ بحي يذلا عالاوس . ناتنملا لهأ نم مه نيذلا امّمسال :٠ سانلا شام نولضيو

 حابرألا لجأ نم يغبني ال ام نوملعيو ةريثك ًاتويي نودسفم مهنإ ..مهها نأ .كيست

 نوح ا" يف نوزداك ققطيرق لهأ نأ وها رهو مهنم نانسإ لاق'ذقو. و ةيمحملا

 مهخّبو اذه لجأ نمف . ةقداص ةداهشلا هذهو . ةلطاب نوطبو «ةثيبخ شوحو مهنأو
 اوديصب الو .:ةرويبلا تاناركم اوبال .ضاعألاب كويصا 1 ركل ةيدش ةيورت

 ريغلاو ساجنألا امأ .ءايقنألل يقن ءيش لك نأل .قحلا يضغابلا سانلا اياصول

 , هللا نوفرعي مهنأب نوّرقي . ةسجن مهنّينو مهريمض لب « يقن ءيش مهل سيلف نينمؤملا
 لمع لك نم نويفنمو ,نيعيطم ريغ ءاضغب مهو .نورفاك هب مهف مهلامعأب امأو

 . حلاص

 نيظقيتم خويشلا نوكت نأب مّلعو « حيحصلا ميلعتلل :ا قيلي امب ملكتف تنأ امأ

 .ربصلاو ةّبحْماو نامبإلاب ءاًحصأو نيرهاطو نيفيفع اونوكي نأو . مهرئامضب
 تادبعتم الو «تامامن كي الو .هللا فوخب قئاللا ّيزلاب نكيلف اًضيأ زئاجعلاو

 نيبحي نأب «تاثدحلا تاففعمو «ٌرسح وه ام تاملعم ّنكيلف لب ءرمخلا ةرثكل

 «نهتوبب صخي امب اًنسح تاينتعمو تاسيّدق تارهاطو .نهدالوأو نّهجاوزأ
 نأ ناّبشلا نم بلطأ اذكهو .هللا ةملك ىلع دحأ فّدجي الثل « نهلوعبل تاعضاخو
 نكتلو .ةحلاصلا لامعألا ّلكب ءءيش ّلكب الاثم كسفن يف رهظأو . ءافعأ اونوكي

 خرم ئرخي اميكل : اذ حا راين ل ةدساف ريغ ةفيقع ةديحبص ةبلك كميلدتي كلا

 ءيش لك يف مهيلاومل ديبعلا عضختلو . اًحيبق اًيش انيف لوقي نأ ردقي مل ذإ ءانمواقي

 ء«ءيش لك يف اح اص مهقدص اورهظيلف لب نيقراسو نيصاع اونوكي الو . مهيضرتو
 .دّيس اي كرابو . (ءيش ّلك) شلك يف انييحم هللا ميلعت اونيزي اميكل
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 ١97-١954( ص) موصلا نم ةسداسلا ةعمجلا

 4-١4 ددع 7١., حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 . مايأ ةعبس مهدنع انمقأ ءذيمالتلا كانه انبصأ املو .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 هذه نمو . ميلشروأ ىلإ قلطني ال نأب موي لك حورلاب سلوبل نولوقي اوناك ءالؤه
 جراخ ىتح مهؤاسنو مه « مهلك اننوقفاري اوناك و . قيرطلا يف يضمنل انجرخ مايألا
 اندعص مث ءاّضعب انضعب لّبقو اولصو ءرحبلا فيس دنع مهبكر ىلع اوثجو . ةنيدملا
 «ةنيدملا ةكع ىلإ انيتأو روص نم انرس نحن امأ . مهتويب ىلإ اوعجر مهو ةنيفسلا ىلإ
 انيتأو انجيرتخ دغلا نمو ءاذحاو موي مهذنع اننكمو. . كانه نيذلا ةرحألا ىلع انملسو

 ناك و .ةعبسلا دحأ وه يذلا رشبملا سوبليف تيب يف انلزنف ءانلخدو «ةيراسيق ىلإ

 يبن ةيدوهيلا نم ردحنا «ةريثك اًمايأ كانه انثكم املو .نأبنتي تالوتب تانب عبرأ هل

 :لاقو هيديو هسفن يلجر اهب قثوأو سلوب ةقطنم ذخأو انيلإ لخدف . سوباغأ همسا
 يف دوهيلا هقثوي اذكه «ةقطنملا هذه بحاص لجرلا نأب « سدقلا حورلا لوقي اذكه

 لها نكت هيف انبلاط «لاوقألا هده امس نيعبو. ,ضألا يباب هنوملسيو بلش روأ

 نوكبت ذإ نوعنصت اذام :لاقو سلوب ذكتيح باجأف . ميلشروأ ىلإ قلطني ال نأب ناكملا

 نع اًضيأ ميلشروأ يف تومأ نألو لب طقف دّيقأ نأب اًدعتسم تسل ينإ . يبلق نومغتو

 اي كرابو .نوكت ُبرلا ةدارإ انلقو انعنتما انعطي مل الو .حيسملا عوسي اندّيس مسا
 نيل

 . كيس

 ددع ١١., حاحصإ .نييناربعلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ؟ 5-4

 ىلإ جرخي يكل ىعذد امنيح ميهاربإ عمس نامإلابو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 نامجالابو . قلطني نيأ ىلإ ملعي ال ناك ذإ جرخف . هثري نأ اًديتع ناك يذلا ناكملا

 عم ميخلا يف لزنو .ةبرغلا يف نكسي امك .هل تدعو يتلا ضرألا يف اًنكاس ناك

 هللا ( ساسأ تباذ نيد وحرب ناك هني ؛ هنيعب دعولا اذه يكيرش بوقعيو قحسا
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 فيس هنتاي ا سيمو نامجالابو ا

 اولاني هلو مهلك ءالؤه تام نامبالابو - ل يذل رحبلا ا يذلا

 يف نونكاسو ءابرغ مهنأب اورقاو .هب اوحرفو دعب نم هوأر مهنكل «مهدعوم
 نوبلطي اوناك ولو مهتنيدم نوبلطي مهنأب نورهظي هذه نولوقي نيذلاو . ضرألا

 ناب دقف .اًضيأ اهيلإ اوقلطنيف ءاوعجري نأل تقو مهل ناكل اهنم اوجرخ ىتلا ةنيدملا

 مل اذه لجأ نمف .ءامسلا يف يتلا كلت يأ .اهنم لضفأ نوهتشي اوناك مهنأ نآلا

 ديلا ير يرا تاجر و ملا ل هاتوا يا حل دنا عدنا كلذ

 نأ هل ليق دق هنأل .دعوملاب هلبق يذلا كاذ «هديحو حبذملا ىلع دعصاو «هناحتماب

 نيب نم هميقي نأ اًضيأ عيطتسي هللا نأب هسفن يف رمضاو . عرزلا كل ىعدي قحسإب

 قدما كل راب , نوكي نأ اًديتع ناك امب نامبالابو .ًالاثم هذخأ كلذلو .تاومألا

 يس نك ارا «ةافولا بوقعي ترضح نيح نامبإلابو . ويسمح و تاوقعز

 ينب جورخ ركذ توملا براق ذإ فسوي ناك نامبإلابو . هأصع مر ع عبر

 كيس اي كوامو . هماظعب مهاص وأو ليئارسإ

 6-١55( صو رزاعل تبس وهو موصلا نم سداسلا ثيسلا

 ١-١١ ددع .ه حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 اهمسا ناك يتلا هتأرمإ عم اينانح همسا ًالجر نإو .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 . هتأرمإ هب ملعت تناك ذإ ,هافخأو اًئيش اهنمث نم عفرو هتيرق عاب « (ةريفس) اريفس

 نأب ؟اينانح اي اذه ام :ناعمس هل لاقف . لسرلا لجرأ ماَّدق هعضوف لاملا ضعبب ءاجو
 . ةيرقلا نمث نم يفختو سدقلا حورلاب ردغت يكل ءاذكه كبلق ناطيشلا ًالم دق

 املف .اهنمث ىلع اًضيأ طلسملا تنأف « تعبي امدنعو . عابت نأ لبق كل تناك تسبيلأ

 اينانح عمس املف . هللاب نكل سانلاب ردغت مل كنإ ءرمألا اذه عنصت نأ كباقب تعضو
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 ضهنف .اوعمس نيذلا عيمج يف ميظع ففوخ ناكو .اًئيم طقس مالكلا اذه

 هتأرمإ تلخد ؛تاعاس كلتا دعي نمور . ةوريقف هوج رخأ و هوتفكف , مهنم ثادحألا

 امتعب نمثلا اذهب له يل يلوق :ناعمس اهل لاقف .راص امب ةملاع ريغ تناك ذإ ءاّضيأ

 ىلع امتقفتا امكنوكلف :ناعمس اهل لاقف . اهانعب نمثلا اذهب معن تلاقف يه امأ . ةيرقلا

 كلت يفو . كنوجرخي مهو «بابلا يف كجوز ينفاد لجرأ اهف «برلا حور ةبرجت
 . ةتيم اهودجوف ثادحألا كعلوا لخدف . تتامو هيلجر ماّدق تطقس ةعاسلا

 اهلك ةعيبلا يف ٌميظع فوخ ناكو .اهلعب بناج ىلع اهوربقف ءاهب اوبهذو اهولمحف
 .ديس اي كرابو .اوعمس نيذلا عيمج يفو

 . يكينولاست لهأ ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 مهو :"دع ؟ء.-١ا/ ددع 2" حاحصإ

 نامزلا اذه يف مكنم اًماتيأ انرصف ءانتوخإ اي نحن امأ . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 انؤاجر وه ءيش يأف .ناطيشلا ينقاعأف «نيتنثاو ةّرم سلوب انأ مكيلإ مّدقأ نأ

 متنأ مكنإ .هىيجم يف حيسملا عوسي اندّيس مامأ متنأ الإ ءانرخف ليلكإو انحرفو

 سر اكوميت مككللا لسرتو: ءاتلحو ساكتاب يتلختت نأ انيبحا + نعت ول انألو
 الغل مكناميإ ىلع مكنم بلطيو مكتبثيل « حيسملا ةراشب يف اننيعمو .هللا مداخ اناخأ

 انك نيحو «هذهل انعضو دق اننأب نوملعتل مكنإ .دئادشلا هذه يف مكنم ٌدحأ رجضي

 نمف .ناك هنأ نوملعت دق امك قيضلل نوديتع اننأب مكل انلقف انمّدقت اًضيأ مك دنع

 انلمع نوكيو بّرجْملا مكبّرجي الثل مكنامبإ فرعال تلسرأ ىتح ربصأ مل اذه لجأ

 . دّيس اي كرابو . ًالطاب
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 1١95-١594( ص) نيناعشلا دحأ

 5-١١ ددع ,57 حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ىلوأ ةءارق

 الثل ءاّمئاد ليللاو راهنلا يف موي لك ميلشروأ اي ساّرحلا تمقأ كراوسأ ىلع
 كابس نحب مودع .ههيطعت لو .ءاوادهي القلوب .هيرلا ماك نوركاذلا تكسي

 :يوقلا هعارذبو «هنيميب برلا فلح . ضرألا يف اًدمح ميلشروأ اي كلعجي ىتحو

 تبعت يذلا كرمخ ءابرغلا ونب برشت الو . كئادعال اًماعط كتطنح دعب ىطعأ ال ىنإ

 . ةسدقملا يرايد يف هوعماج هبرشيو برلا نوحدمبيو .هوعمج نيذلا هلكأي لب .ه
 اوعطقاو «ليبسلا اولهس «بعشلل قيرطلا اوئّيه .بابلا يفاوزوج ءاوزوج
 اولوق :ضرألا يصاقأ ىلإ عمسأ ْبرلا نإ اه . بوعشلل ةمالعلا اوعفرا . ُةتراجح

 اًبعش مهنوعديو .همادق هلمعو «هعم هرجأ اه « كصلخم يتأي اذوه « نويهص ةنبال

 لس ايران ايو. كرت مل يتلا ةيرقلا -« ةيواطم يعدل صنأو يرن نضادب انظ

 ؟".-١ 5 ددع 2” حاحصإ .دّيس اي كرابو ءاينفص ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 تنب اي كباق لكب يجهتباو يحرفا .ليئارسإ اي للهت . نويهص تنب اي يحدما
 يف برا ل ل ا 0 . ميلشروأ

 د ؛ حرفلاب كلي اًصّلخمو اًرابج كلطسو يف كهلإ برلا . د ا

 اه .اًدسح كيلع نوملكتي نيدلا كنع فرصا .ديعلا مويك دمحلاب كجهبيو هتبحم

 عمجاو «ءاجرعلا صلخاو .نامزلا كلذ يف نيعضتم كطسوب مهعيمج لعجأ ينإ
 , مكعمجأ هسفن تقولا كلذ يفو « ضرألا لك يف اًدمحو اًمسا اهلعجاو « ةديعبلا

 مهنويع مامأ مكيبس تعجرأ اذإ «ضرألا بوعش عيمج يف اًدمحو اًمسا مكحنماو

 .ديس اي كرابو .برلا لوقي

 “7-١ ددع 8 حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايركز ةءوبن نم ةنثلاث ةءارق

 نيط لثم بهذلاو «بارتلاك ةّضفلا تعمجو ءائصح روص اهل تنتبا دق



 نيناعّشلا دحأ 5-8

 .رانلاب لكون يهو ءرحبلا يف اهانغ يقليو «ّبرلا اهديبي اذه لجأ نمف . قاوسألا

 دق نآل ايوب ءاًدج ضرمتست ةّرغو «فاختو « (نولقشأ) نولقسع كلذ ىرتف

 و «نكست ال (نولقشأ) نولقسعو «ةّرغ نم كلملا دايو ءاهؤاجر يزخ
 اا ,مهمف نم مهمد عزناو 2 ةنينيطسافلا ةحب دينا. دودشأ يف ذ ءابرغلا

 نورقع ريصتو ءاذوهي ءامظع لثم نونوكيو انهلإل اًضيأ نوقبي مهو . 52

 اًضيأ مهيلع زوجي الو « نيسلاجلاو نيلخادلا نم اليكو يتيب ىلع ميقأو . نوربع لثم
 تف اي ىداتن < ةديوص .كتدياي ادع يح رفإ . ينيعب تيأر نآلا ينوكل ٌدبعتسم

 .نانأ نبا اكضصح و اناثأ انكار ينمو املخمر ًالداغ كيتأي ككلم اه . ميلشروا

 ملكتيو ,«برحلا يف سوقلا رسكي .ميلشروأ نم سرفلاو « مارفأ نم ةبكرملا ديبيو
 . ديس اي كرابو .رحبلا ىلإ رحبلا نم طلستيو «بوعشلا عم مالسلاب

 1-١9 ددع .” حاحصإ .ىلوألا لوسرلا اتحوي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 يذلا ميدقلا رمألا لب ءاّديدج اًرمأ مكيلإ بتكأ تسل . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 مكيلإ بتكأ انأف .اهومتعمس يتلا ةملكلا وه ميدقلا رمألا نإف .ءدبلا نم مكل ناك

 يقيقحلا رونلاو «تضم دق ةملظلا نأل مكيفو هيف يقيقح وه يذلا اًديدج اًرمأ اًضيأ

 ىتح ةملظلا يف وهف ع هاخأ ضغبيو ءرونلا يف هنأ نآلا لقي نم . ىري نا ادتبا دق

 غي يذلا نإ. :هيق كشالو ءرونلا يف تباث وهف مهاعأ يحي يذلا امآ ..نآلا

 دق ةملظلا نوكل « يضمب نيأ فرعي الو يشم ةملظلا يفو .ةملظلا يف وهف «هاخأ

 ..ةميما لجأ رم وك انالممع كل ترفع دق ةنايوانبألا اهيا وكيلا بكا .دهيع كيا

 اهبآ وكيلا بنكا ..عذبلا نم وه ياللا كاذ تقرع دق نكأل ءايالا اهيآ مكبلإ بكا

 تالا متلرع نق كال لافطألا اهيأ مكيلا كنك :. ريرسا يعيلغ نق وكنأل ناكنلا

 اهيأ مكيلإ تبتك ..ءدبلا نم وه يذلا كاذ متقرع دق مكنأل ءابألا اهيأ مكيلإ تبتك

 اوبحت ال .ريرشلا متبلغ دقو « مكيف ةلاح هللا ةملك و «ءايوقأ مكنأ لجأ نم نايتفلا

 ام لك نإف .بآلا بح هيف سيل ملاعلا بحي نم نأل «هيف يتلا ءايشألا الو ملاعلا

 نم نكت مل يتلا هذه .ملاعلا رخفو «نيعلا ةوهشو .دسجلا ةوهش وه «ملاعلا يف



 كيتي ةعهللا ةفشتم لمعي :يذلا:امأ ...هتاوهشو ملاعلا لوزيسو . ملاعلا نم لب بآلا

 لاجدلا حيسملا نأب متعمس امكو ءريخألا وه نامزلا نإ «يدالوأ اي .دبألا ىلإ
 انم .ريخألا وه نامزلا نأ ملعن اذه نمو .ةبذك نوريثك ءاحسم ناك نآلاو «ىنأي

 مهنكل ءاندنع اوتبث دق اوناكل ءانم اوناك ول مهنأل .انم اونوكي مل مهنكل ءاوجرخ

 . ديس اي كرابو .انم اوسيل مهنأب فرعُيل ءانم اوجرخ

 ددع ٠١. حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ه5١

 لمعي نم نأ :سومانلا رب يف اذكه بتك ىسوم نإ .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 يذلا (وه نم) ونم كبلقب لقت ال :اذكه لوقي نامبالاب يذلا ّربلا امأف . اهب ايحي ءهذهب

 دعصأو ميحجلا لفسأ ىلإ لزن يذلا (وه نم) ونمو . حيسملا لزنأو امسلا ىلإ دعص
 كمف نم بيرق باوجلا نإ ؟باتكلا لاق يذلا امف آلإو .تاومألا نيب نم حيسملا

 , عوسي انبرب كمفب فرتعت نإف .اهب يدانن يتلا نامبإلا ةملك يه هذهف .كبلقو
 هب نمؤي يذلا بلقلا نأل .ايحتف «تاومألا نيب نم هماقأ هللا نأ كبلقب نمؤتو
 . ىزخي ال هب نمؤي نم لك نإ :باتكلا لاق دقو .ايحي هب فرتعي يذلا مفلاو ءرّربتي

 عيمجب ينغلا عيمجلا بر وه اًدحاو نأل .نيينانويلا الو دوهيلا ال اذه يف قرفي ملو

 اونمؤي مل نم نآلا نوعدي فيكف .ايحي برلا مسا وعدي نم لك نإف .هوعدي نم
 نوداني فيك وأ دانم ريغ نم نوعمسي فيك وأ .هوعمسي مل نمب نونمؤي فيك وأ .هب

 نيرشبملاو «مالسلاب نيرشبملا مادقأ لمجأ ام :بوتكم وه امك .اولسرُي مل نإ
 قده ندير اي :لاق ايضا نآلا لقال ةراقبل ميلك ضلي مل ىو تناريخلاب

 لوقأ يننكلو .هللا ةملك نم نذألا عمسو .نذألا عمس نم وه اذإ ناميإلاف .انلوق

 يصاقأ ىلإ مهمالكو ءاهلك ضرألا يف مهتوص جرخ دق اهو .اوعمسي مل مهلعلأ

 مكل لعجأ ينإ :لوآلا ىسوم لاق اذكه ملعي مل ليئارس ! لعل لوقأ ينإ لب . ةنوكسملا

 ين :تاناق لماع اهكأ اهأف.. ميدمررع يش ترحل نكرم سا با

 تطسب ينإ ليئارسإل لاقو . ينع اولأسي مل نيذلل تدجوو ينوبلطي م نيد تريك
 . ديس اي كرابو . عيطم ريغو مصاخم بعشلا ىلإ هلك مويلا يدي



 ِء ١

 ١99-١١5( ص) سدقملا مالآلا نينثا ءاسم

 8-١١ ددع ,1/ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نيوكتلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 . ةخوخيشلا نبا هل ناك هنأل هينب عيمج نم رثكأ فسوي بحي ليئارسإ ناكو

 ملو هوضغبف « مهعيمج نم رثكأ هبحي مهابأ نأ هتوخإ ىأرف .انّولم اصيمق هل عنصو
 اوذادرزاف هتوحال هريظأت ءاملعم فسوي ارو. .ماللسلاب هعم اوملكت نأ اوهيطتسي

 طسو يف امزح طبرن نحن اننأك :اهتيأر يتلا ايؤرلا هذه اوعمسا :مهل لاقو هل اًبضغ

 هتوخإ هل لاقف . يتمزحلل تدجسف مكمزح ترادو ةبصتنم يتمزح تماقف .لقحلا

 همالحأ ىلع اًضيأ اًبضغ هيف اودادزاف .انب اًطلستم نوكت وأ انيلع كلمت كارتأ
 دق اذوه :مهل "لئاق هتوخإ ىلع هّصقف اًضيأ رخخا املك .فسؤوي 2 .همالكو

 ىلع ةضقو يل نودحسي اك رك رقع دينا و: رمقلاو نخل نأك اد ايلتس تيار

 كمأو انأ يجأ ينأ ىرتأ ؟هتيأر يذلا ملحلا اذه ام :هل ًالئاق هوبأ هرهتناف . هتوخإو هيبأ

 . مالكلا ظفحي هوبأ ناكو هتوخإ هيلع راغف ؟ضرألا ىلع كل دجسنل كتوخإو

 . ديس اي كرابو

 "9-با07/ ددع ,7”* حاحصإ .ديس اي كرابو ءرابحألا رفس نم ةيناث ةءارق

 برخأو .مكتانبو مكينب محل نولكأتف « مكاياطخل فاعضأ ةعبس مكُبُد وأ ينإ

 مربتو « مكمانصأ داسجأ ىلع مكداسجأ يقلأو .مكتهلا تويب ديبأو ,مككسانم
 ,مكحيابذ ةحئار مّتْشا الو مكسّدقم شحواو «ءاّبارخ مكارق لعجأو « مكب يسفن

 مثألا نيب مك ددباف متنأو .اهونكاسلا مك ؤادعأ اهنم بجعتيف . اًضيأ ضرألا برخاو

 حرفتف .بارخلل مكارقو داسفلل مكضرأ نوكتف «مكراثأ يف فيسلا طرتخاو
 تبستف . مكئادعا ضرأ يف نونوكت ذإ ءاهتشحو مايأ لك اهتوبسب ضرألا ذئئيح
 تبست مل اهنأ ىلع اهتشحو مايأ لك تبستو ءاهتوبسب حرفتو ضرألا ذئنيح

 يضارأ يف مهبلق يف بعرلا يقلأ مكنم نوقبي نيذلاو اهينكاس متنك ذإ .مكتوبسب
 «فيسلا مادق نم نوبرهي امك نوبرهيف «كرحتت ةقرو توص مهدرطيف « مهئادعا
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 ذإ فيسلا مادق نم براهلاك هيخأب لجرلا رثعيف . مهدرطي نم سيل ثيح نوطقسيو
 مكلكأتو مثألا نيب ام نوكلهتف . مهئادعأ مادق مايق مهل ريصي الو . مهدرطي نم سيل

 نونفعيو « مهئادعأ ضرأ يف مهمثإب نونتني .مكنم نوقبي نيذلاو . مكئادعا ضرأ

 . ديس اي كرابو .اًضيأ مهئابآ مئأب

 ١"-ه ددع ه حاحصإ .ديس اي كرابو ,لاّيقزح ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 عيمجو بوعشلا نيب ام هذه ميلشروأ تعضو دق :بابرألا بر لوقي اذكه

 نم ديزأ يرماوأو «بوعشلا نم رثكأ ةئيطخلاب يماكحأ تفلاخف .اهلوح نم ندملا

 اذكه اذه لجأ نمف . ياياصوب اوكلسي ملو يماكحأ اولذر مهنأل ءاهلوح يتلا ندملا

 اوكلست ملو «مكلوح نيذلا بوعشلا نم متبسح مكنوكل :بابرألا بر لوقي

 لجأ نمف « مكلوح نيذلا بوعشلا ماكحأب متاعفو « يماكحأب اولمعت ملو ياياصوب
 عيمج هاجت اًماكحأ كطسو يف عنصأو كيلع انأ اه :بابرألا بر لوقي اذكه اذه

 عيمج لجأ نم الا ا رسول :بوعشلا

 مهءابآ لكأت ءانبألاو « كطسو يف مهينب ءابآلا لكأت اذه لجأ نمف .كتاساجن

 000000 . حير لك ىلإ كيف نوقبي نيذلا يرذاو ماكحألا كيف عنصاو

 ا تامل تنور جي مدن مف تاركا بارا ةير قرشا

 كطسو يف دابيو «ءابولاب تومي كنم ثلثلاف . محرا الو كب ينيع قفشت الو كعفدا

 لك ىلإ هيرذاف ءرخآلا ثلثلا امأ . كلوح فيسلاب طقسي رخآلا ثلثلاو . عوجلاب

 نوملعيف . ىزعتاو « مهيف يزجر نكساو يبضغ منأو مهءارو فيسلا لتسأو . عير
 . ديس اي كرابو . مهيف يبضغ منَ امدنع يتريغب ملكتملا برلا انأ ينأ

 ١-4 ددع ,؟ 4 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 يعُد املف . سلوب رمأب يلاولا اوملعاو «بيطخلا (سلترت) سولطرط عمو خياشملا



 « كلجأ نم نونكاس مالسلا ليزجب اننإ :ًالئاق هبلثي (سلترت) سولطرط أدتبإ سلوب
 ةطياوب .ةريكك .تاحالطصا .بعشلا اذهل رابع دقو . سكيت .فيرشلا "هنأ" اي

 بلطأ «بانطالاب كبعتن الئثلو .ناكم لك يف كتمعن ركشن انعيمجو .كتيانع

 اًجّيهمو اًدسفم لجرلا اذه اندجو دق اننإ .زاجيالاب انعضاوتل يغصت نأب كنم

 :ضراضبلا ميلغت ارسال كلذو اهلك ضرألا يف نيذلا دوهبلا عيملل نحكلا
 هايف. افيومات قام ىلع هييذت نأ اندراو ةادكسم ذإو. ابلكيه سلو نأ بينا هكو

 رمأو «كيلإ هلسرأو ءريثك فسعب انيديأ نيب نم هذقنأو «ريمألا سويسول
 لا ريما ل ع سب اول يمس تاب نر د رعي يحل

 كرابو . يه اذكه رومألا هذه نإ :نيلئاق اًضيأ دوهيلا كئلوا هيلع حض مث .اهب هبلثن

 . ديس اي

 ددع ١. حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ماد

 (ءاوهألا) ءاودألا ىلإ هللا مهملسأ اذه لجأ نمو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 اذكهو . عبطلا نم وه سيل ام نامعتساو نّهعبطل لعج ام مهثانأ ترّيغف . ةحضافلا

 ضعب ىلع مهضعب جاهو «ثانألا عبطب عتمتلا اوكرت :اًضيأ مهروكذ عنص

 قحي يذلا ءازجلا مهسفنأ يف اولبقو .ةحيضف ركذلاب ركذلا لعفف .ةوهشلاب

 لطاب لقعل هللا مهملسأ هللا اوفرعي نأ مهسفنب اومكحي مل مهنأ امكو . مهنايغطل

 ا ثبخلاو «انزلاو مثإالا لك نم نوئلتمم مه ذإ . بجي ال ام اولعفي يحل

 . ةميمنلاو رّمذتلاو «ةريرشلا راكفألاو ركملاو «قاقشنالاو لتقلاو «دسحلاو ملظلاو

 يأرلا وصقان «رورشلا ودجوُم .نورختفم نورّبكتم نوماّتش ءهلل نوضوغبم مهو
 نيذلا ءالؤه .ةمحر الو نامأ مهيف الو دو الو ٌدهع مهل سيل . مهءابأ نيعيطم ريغ

 اونوكي ملف ءهذه لثم نولعفي نيذلا ىلع توملا بجوي هنأب هللا مكح نوفرعي ذإ
 . كرابو .اًضيأ اهيلعاف نيكراشم لب «طقف هذه نيلعاف



 ف نايرق شير

 (؟7١ صر مالآلا نينثا ليل نم ىلوألا ةموقلا

 . يكينولاست لهأ ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١-/ ددع .؟ حاحصإ

 نكي مل مكيلإ انلخدم نأب يتوخإ اي نوملعت متنأو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 ميظعلا داهجلاب ذقيحو .نوملعت امك ءسويسبليفب انمتشو ًالوأ انَمْلا اننكلو «ًالطاب

 نم الو «ةلالض نم نكت مل انتيزعتو ءانهلإ ةلاّذب حيسملا ةراشبب مكعم انملكت

 اننأك ال قطنن اذكهو . هتراشب قدصتتل انايإ هللا رايتخاك نكلو ءركمب الو «ةساحجن

 انك قيلمتلا لوق لق لدعشا ىلو ..انيولق“ نعم يذلا هللا: لب < سانلا ىيضرت

 ال سانلا نم ةحدملا سمتلن ملو .كلذب دهشي هللاو «ةهارش ةلعب الو «نوملعت

 انك لب « حيسملا لسرك نيرقوم نوكن نأ ردقن انك ذإ «مكريغ نم الو ءمكنم
 ىلإ قوتنو مكقنتعن اًضيأ نحن اذكه ءاهينب قناعت يتلا ةيّبرملا لثمكو نيعضتم مكنيب
 0000 . انواَّبحا مكنأل اًضيأ انسفنأ لب ,طقف هللا ةراشب سيل مكيطعن نأ

 (؟.-5؟٠ 5١ مالآلا نينثا ليل نم ةيناثلا ةموقلا

 ملا !4-1 5+1١:

 انامز مكل نأل «نيملعم اونوكت نأ نوقحم متنأو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 ىتلا ةميدقلا تاباتكلا ىه امبأ ءاوملعتت نأل اًضيأ نوجاتحم مكنإف نآلا امأو . ميلعتلاب

 لكو . يوقلا ماعطلا ىلإ ال ةعاضرلا ىلإ نيجاتحم مترص دقو .هللا مالك ادتبم يه

 يوقلا ماعطلا امنإو .دعب ًالفط هنوكل ءّربلا مالك ملعي الف « بيلحلا هماعط نوكي نم
 لاو ايرخعا قف رعت مهساوح تبردتف ءاوسرد دق مهنوك نيذلا ءالمكلل

 ءديلا عضوو ةّيدومعملا ميلعتلو «هللاب ناميإللو «ةتيملا لامعألا نم ةبوتلل رخآ اًساسأ



 مالآلا ويس "ما
 ا الا 0 ّ_ 0 ١-0-0-0

 ال نكلو ءاذه عنصن ٌبرلا نذإ نإف . ةيدبألا ةنونيدللو «تاومألا نيب نم ثعبللو

 حورلا اولبقو «ةيوامسلا ةبهوملا اوقاذو «ةدحاو ةرم اوغبصنا نيذلا كئلوا ردقي

 ءاّضيأ اوأطخي نأ ديتعلا ملاعلا ةّوقو «ةحلاصلا هللا ةملك اومعطتساو «سدقلا

 يتلا ا نأل , هرنيهيو ةيناث هللا نبا همر لق يذ نم رمل 0

 ل ا لا د

 0 ل ع صد 'مالألا نيبثا ليل نم ةثلاثلا ةموقلا

 ١57-55 ددع ,”ا/ حاحصإ .دّيس اي كرابو , نيوكتلا رفس نم ىلوا ةءارق

 نإ :فسويل ليئارسإ لاقف . ميكش يف مهيبأ منغ نوعري فسوي ةوخإ ىضمو
 ا وو اع

 رس .لقحلا يف : كاض وهو ”لجر هدجوف ميكش ىلإ ًءاجف . نوربح

 لجرلا هل لاف توري نينا ل ء ىتوخإ بلطأ ىنإ :هل لاقف ؟بلطت اذام : ةالئاق

 ىلع اورمضا مهنم برتقي نأ لبقو «دعُب نم هورظنف .ناتود يف مهدجوف «هتوخإ
 هذه دحا يف هقلنو هلتقن اولاعت «تآ مالحالا رظان اه :هيخأل مهنم لجرلا لاقو . هلتق

 اوقرهت ال :ليبور مهل لاق مث .اًسفن لتقن ال :مهل لاقو مهيديأ نم هصلخف كلذ

 اذه لوقي ناك و .اًدي هيلع اوطسبت الو «ةيّربلا يف يتلا رئبلا هذه يف هوقلأ نكل امد

 . (ءانيملا ىلإ لوصولا» . يلاتلا ٠ نا ونعلا ٠ 8 ١ ؟ ةنس ةينوج يف عوبطملا ينوراملا شاحلا يف درو 7



 0 نايرق شير

 15١-55 ه ددع "؟ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,عارتشالا ةينثت رفس نم ةيناث ةءارق

 ؛ هعنص يذلا هللا يسنو «تاتوحنم ىنتقاو ردتقاو نِمَس . حّمرو ليئارسإ ظلغ
 نيطايشلل اوحبذ .تاتوحنملاب هبضغأو «ءابرغلاب هراغأ .هصّلخ يذلا زيزعلا متشو
 اهدبعي ملو نآلا تعنص اهنأل ةثَدحُم يه اهوفرعي مل يتلا ةهلآلا .ةهلآب تسيل يتلا

 بلا ىأرف .كدّجم يذلا هللا تيسنو َكَدلو يذلا يوقلا نع تللض . مكؤابآ

 نوكت اذام رظناو مهنع يهجو فرصا :لاقف .هوبضغأ هتانبو هينب نوكل بضغو

 ءهلإ ريغب ينوراغأ مه .ةنامأ مهيف سيل نونب «بلقنم ليج مهنأل ,مهترخآ

 . مهبضغأ لهاج بعشبو «بعش ريغب مهريغأ اًضيأ انأو .مهتادوبعمب ينوبضغأو

 ءاهتالغو ضرألا لكأت .ىلفسلا ميحجلا ىتح قرحتو «يبضغب لعتشت رانلا نأل

 نوفّهلتي .مهيف يماهس لصوأو ءرورشلا مهيلع عمجأ .لابجلا تاساسأ قرحتو
 عم عابسلا باينأ مهيلع قلطأو ءرويطلل مهعفدأو . ةئيدرلا حاورألا مهملستتو عوجلاب

 ساد نو(: تفنيسلا ييدخي جرا نم. بارتلاب بانت سلا تايللا بضع

 مه نيأ تلقف . خويشلا لاجرلا عم لافطألاو ءاّعم ىراذعلاو ثادحألا . فوخلا
 .دّيس اي كرابو . مهركذ سانلا نم لطبأف

 ١2/م-1ذ١ ه ددع ,"«ه© حاحصإ .ديس اي كوابو ءايمرا ةءوبن نم ةئلاث ةءارف

 مسا

 « يدي نم زجرلا اذه رم سأك ذخ :ليئارسإ هلإ يوقلا ّبرلا لوقي اذكه
 نم اوقلقيو اوريحتيو اوبرشيف «مهيلإ انا كلسرا نيذلا بوعشلا عيمجل اهقساو
 عيمج اهتيقساو ٌبرلا دي نم سأكلا تذخأف .مهنيب هلسرأ يذلا فيسلا هجو

 :مهل لوقتو . . . مويلا ىلإ ىتح اًريفصو اًريحتو اًرفق اهلعجا اميكل ءاهئامظعلو
 الو اوطقسا .اوقلقاو اوركساو اوبرشا :ليئارسا هلإ يوقلا برلا لوقي اذكه
 سأكلا اوذخأي نا اوديري مل نإو « مكنيب انأ هلسرأ يذلا فيسلا مادق نم اوموقت

 اًبرش مكنإ :ليئارسإ هلإ يوقلا برلا لوقي اذكه :مهل لوقتف اهوبرشيل كدي نم



 مالالا عوبسا

 , قّيضأ نأ ئدتبا اهنمف .اهيلع يمسا يعد يتلا ةنيدملا اذوه اه. نأل .اهنوبرشت

 نضرألا ناكيس ديبي ىلع يقيسلا وعدأ أل نوررشال . اًريربت نورّربتت له متنأو

 ريزي برلا :مهل لوقتو مالكلا اذه عيمجب مهيلع ًابنتت تنأو .ّيوقلا برلا لوقي

 ىلع (رأزي اًريئز) ريزي اًرئاز .هتوص يطعي هسدق نكسم نمو .ءالعلا نم (رأزي)
 ىتح توصلا غلب دق . ضرألا ناكس عيمج ىلع رصاعلاك منري اهآ اهآ «دهنكسم

 .رشب يذ لك نيدي وهو .بوعشلا عم برلل ءاضقلا نأل « ضرألا يصاقأ ىلإ
 نإ اه... ليئارسإ هلإ يوقلا برلا لوقي اذكه . برلا لوقي فيسلل نيقفانملا عفدأو

 ؛ ضرألا يصاقأ نم دعصت ةميظع ةعبوزو «بعش ىلإ بعش نم جرخي ّرشلا
 الو نوحوني ال .اهيصاقأ ىتح ضرأللا يصاقأ نم مويلا كلذ يف ٌبرلا ىلتق نوكتو

 هجو ىلع لبزلاك نونوكي لب «نوربقي الو نوعّمجي ال . مهيلع نوكيي الو نوبحني

 ١-١8 ددع .4 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 امهيلع تبثَو «مالكلا اذهب بعشلا ناملكي اناك ذإو . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 امهئادنو بعشلا امهميلعتل امهيلع نوقنح مه ذإ «لكيهلا ةنكار اولا

 دغلا ىلإ امهوظفحو يديألا امهيلع اوقلأف . تاومألا نيب نم ةمايقلا ىلع حيسمل

 وحن ددعلاب اوناكو اونمأ ةملكلا اوعمس نيذلا نم اريك أو 0

 نانحو «ةرفسلاو خياشملاو ةنكارألا تعمتجا دغلا يفو . لجر فالآ ةسمخ نم

 ميظع ةليبق نم مه خومللاو سور ةنيسكلااو انحويو افايقو ءاّضيا ةنهكلا ميظع

 امتلعف , مسا يأب وأ «ةوق ةيأب امهنولأسي اولعج , طسولا يف امهوماقأ املو . ةنهكلا

 بعشلا ةنكارأ اي 0 نار علا يلا ب مسار حدس .اذه

 مساب هنأ ليئارسإ بعش عيمجلو مكل اذه :يبتيلف ؟اذه يفش اذامبف « ميقس ناسنإل

 ,تاومألا نيب نم هللا هماقأ يذلا كاذ « متنأ هومتبلاص يذلا ّيرصانلا حيسملا عوسي

 و نوؤأتبلا اهيأ اي هومتلذر يذلا رجحلا وه اذه . ىفاعُم مكمادق اذه مئاق هسفن هبف



 اانا نايرق شير

 تحت رخآ مسا دجوي ال هنأل ءرخآ ناسنإب ٌصالخ سيلو .ةيوازلا سأرل راض

 انتسور ون اتاعم ةملك انعمس امو ماي نأ يغبني هب يذلا رشبلا ينبل يِطعأ ءامسلا

 انهيناب اوهجلغ و. ناجح ذاس ايهلا و: يبكلا نايرتي'أل امهلأب امهل ةينذلع اهلاق يتلا

 ملو ؛ اينيعن نقار ىفلب .يذلا دعللا كلذ نوري اوناكو عوسي عم نادذرتي اناك

 . مهلفحم نم امهوجرخي نأ ذئنيح اورمأف .امهدض اًئيش اولوقي نأ اوعيطتسي اونوكي

 تراص يتلا ةيآلا اذوه اه . نيلجرلا نيذهب عنصن اذام ءرخاآلل مهدحأ لوقي ناكو

 نكلو .اهراكنإ اننكمي الو ةمولعمو , ميلشروأ ناكس عيمجل ةرهاظ امهيديأ ىلع

 اذهب سانلا نم اًدحأ املكي الثل امهدّدهن «ةدايزب بعشلا يف ربخلا اذه عاذُي الئل

 . عوسي مساب املعي الو ةتبلا املكتي ال نب ايهويض وأو امهوعد مث ايا مسالا

 . ديس اي كرابو

 أام”ه-1 4

 عاّبم ينادسجف انأ امأو «ةيحور ةعيرشلا نأب ملعن اننإو . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 يذلا ءيشلا لب «هديرأ يذلا ءيشلا لعفأ ال ينأل عنصأ ام يردأ تسلو « ةئيطخلل

 . ةنسح اهنأ ةعيرشلل ٌدهاش ينإف ءءاشأ ال ام عنصأ تنك نإف . لمعأ هايإ ,هضغبأ

 نكسي ال هنأ فرعأ دقو .“يف ةنكاسلا ةئيطخلا لب «هذه لعفأ يذلا نآلا اذإ انأ تسلف

 الف هلعفأ نأ امأو . يدل لهس كلذف ءريخلا ءاشأ نإف . يدسج يف يأ «يف ٌريخ

 هايإف هلمعأ نأ ديرأ ال يذلا ٌرشلا لب «هلمعأ نأ ديرأ يذلا ريخلا لمعأ ال ينإ .ردقأ

 دقو . يف ةنكاسلا ةئيطخلا لب لماعلا انا تسلف .ديرأ الام لمعا تنك نإف .لمعا

 حرفا ينإو « ينم بيرق ّرشلا نأل .ريخلا عنصي نأ ديرملا يبأر ةقفاوم ةّنسلا نآلا دجا

 ةئس داضت ىرخأ نس ىئاضعأ ىف ىرأ ىنأ ريغ .نطابلا ناسنإلاب هللا سومانب

 نم ينذقني نم ٌيقش ناسنإ انأف . يئاضعأ يف يتلا ةئيطخلا ةنسل ينيبستو « يريمض

 .دّيس اي كرابو .انّير حيسملا عوسيب هللا ركشأ ينإف ؟اذه توملا دسج



 مالالا 2 0

 5٠١05-٠١95( صر مالآلا نيبثا حابص

 م4954 ددع .31/ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نيوكتلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 عهسبال ناك يذلا نولملا صيمقلا هنع اوعزن «هتوخإ ىلإ فسوي ءاج املو

 نولكأي اوسلجو .هيف ءام الو افشان ْبجلا ناكو .ّبجلا يف هوحرطف هوذخأو
 مهلامجو ءداعلج نم ةيتآ برعلا نم ةلفاقب اذإو ءاورظنو مهنيعأ اوعفرف .ًازبخ

 ةدئافلا يه ام :هتوخال اذوهي لاقف . رصم ىلإ اهب نيضام اًمطبو اًربونسو اًبيط ةلمحم
 نصا مرد ل ادور يرسل ياس جد ير نال الا

 ريس نا رراسماو مووباملا رخل ناورلا ديد رف ب يو مفر

 ىلإ ليبور عجرو .رصم ىلإ هورضحأف «ةّضفلا نم نيرشعب برعلل هوعابو « بجلا
 يبصلا نيأ :مهل لاقو هتوخإ ىلإ عجرو هبايث قّرخف .هيف فسوي سيل ذإو «بجلا
 مدن ضيمتلا ازكيلطلو اد ارعيذو بتسوي ضصيمف ا ودصات ؟يهذأ يأ ىلإ انآو

 0 نإ رظناف ءاذه اندجو دق : نيلئاق مهيبأ ىلإ هوردحأو « نولملا صضيحفلا اولسراو

 ةسيرفو «هلكأ ٌءيدر عبسو يا ضيقا يدر را ال وأ كابا سيخ
 هنبا ىلع حانو « حسملاب هيوقح قطنمو «هبايث بوقعي قّرخو . ينبا فسوي سرْتفا

 سا رو

 ؟ و21 قلع كك حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لايقزح ةءوبن نم ةيناث ةءارف

 , ليئارسإ لابج ىلع كهجو لعجإ «رشبلا نبا اي :الئاق برلا لوق يلع ناكو
 بر لوفي ادكع ..يابرألا ير لزق اوس لئئارسإ لابج اي ذو, ,ويبلع اكو
 مكيلع بلجأ (اذنأاه) اذنه . فوهكللو ةيدوأللو ماكآللو لابجلل :بابرألا

 حرطأو . مكمانصا رسكنتو «مكحباذم برختو . مكتاعفترم دّدبأو «فيسلا
 مكماظع يّرذأو « مكمانصا ماّدق ليئارسإ ينب ثثج يمرأو « مكناثوأ مامأ مكالتق

 ع اميكل مدهنت تاعفترملاو ,برخت مكنكاسم عيمج ندمو .مكحباذم لوح

 كك ياعم رااكوبو لظبقو .. ىكمادصأ كيتو مالهتو: + مكحماذبم



 م نايرق شير

 بنما يمك ىقنأو ّبرلا انأ ينأ اوملعتو . مكنيب ىلتقلا طقستو «مكلامعأ

 نيب مكنم اوجن نيذلا ينركذيو . نادلبلا يف اوددبتو « فيسلا نم مكنم اوجن نيذلا

 ةرجافلا مهنيعأو « ينم دعتبملا ينازلا مهبلق قِحْسَأ امدنع . كانه ىلإ اوُبّسو «مثألا

 نوملعيو . مهتساجن عيمجبو ءهوعنص يذلا ّرشلاب مههوجو سبعتو . مهمانصأ ءارو
 . دّيس اي كرابو .رشلا اذه مهب عنصا نأ ًالطاب ملكتأ ملو ّبرلا انأ ينأ

 أ89-١ ددع ,* حاحصإ .دّيس اي كرابو ءاينفص ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 لبقت ملو ءاتوص عمست مل يتلا نانوي ةنيدم « ةصلختملاو ةفورعملا ةنيدملا اهتيأ اهآ

 (نورأزي) نوريزُي اهطسو يف اهؤامظع .اههلإ ىلإ ندت ملو «برلا جرتت ملو ابدأ
 ةمثأ ُسانأو . نوقساف اهؤايبنأ .دغلا ىلإ نوقبي ال ءاسملا بائذك اهتاضقو «دسألاك

 . امثإ عنصي مل ءاهطسو يف راب برلاو « سومانلا اوبلسو « سدقملا اوسٌجي .اهتنهك
 تكلهأ . يزخلا ُملعَي ال ميثألاو .رخأتي الو رونلاب يطعي .هماكحأ ةادغلابو « ةادغلاب

 ةيرخ . زوجي نم نكي ملف ,2مهقاوسأ ترفقأ .ةيقشلل تدسفو 6 «:بوعشلا

 نم كلهي الو ينم بدألا اولبقتو ينوفاخت نإ تلق .اًسلاج ناسنا نكي ملف « مهندم

 نآلاف .مهعئانص لك اودسفاف ءاومدقتو اوّدعتسا .هب اهتيصوأ ام لك اهينيع

 نأل «يئاضق برق دق نأل «ةداهشلل هيف موقأ يذلا مويلا ىلإ برلا لوقي ينورظتتنا
 . يزجر طخس ّلكو «يبضغ مهيلع ضيفأ اميكل « كلامملا رشحاو مثألا عمجأ

 اميكل « ةراتخما ةفشلا بوعشلا ىلع ٌدرأ ذئكيحو « يتريغ رانب لكؤت ضرألا لك نأل

 . ديس اي كرابو .برلا مساب مهعيمج اوعدي

 ١-١١ ددع ١6., حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 0 0 يكلي سراج و

 امهعم نيرخاو او الثري 97 اردعصي نأ اورماتو ٠ ل ا صاوب ةموصخو



 مالالا عوبسا 0 0 00 577/ كلا ا

 نوربخي اوناك ذإ ءاّضيأ ةرماسلاو (ةيقينيف) يقينوف لك يف اوزاجف «مهتلسرأو

 نم اولبق ميلشروأ ىلإ اوتأ الو . مهعيمج ةوخإلل اًميظع اًحرف نولعجيو مثألا عوجرب
 ّسانأ ماقف . مهعم هللا عنص (ام لكب) املكب مهوربخاو « خياشملاو لسرلا نمو ةعيبلا ها” س سس ل 1

 نأ مهورمأتو «مهونتخت نأ مكل يغبني هنإ اولاقو اونمآ دق اوناك نييسيرفلا ميلعت نم

 هللا نأب نوملعت متنأ انتوخإ لاجرلا اهيأ اي :مهل لاقو ناعمس ماق عرش هنكحب راع

 هللاو .اونمؤيو «ةراشبلا ةملك يمف نم بوعشلا عمست نأب ىلوألا مايألا نم راتخا

 يف مهنيبو اننيب قرفي ملو .انلثم سدقلا حورلا مهاطعأو مهل دهش « بولقلاب فراعلا
 باقرأ ىلع اًرين اوعضتل هللا نوبّرحت متنأ اذامل نآلاو نامإلاب مهبولق رّهط هنوكل ءيش

 حيسملا عوسي انديس ةمعنب نكلو .هلمحن نأ نحن الو انؤابا عطتسي مل يذلا ذيمالتلا

 نيذللا ابانربلو سلوبل نوعمسي اوناكو هلك عمجلا تكسف . مهريظن ايحي نآب نمؤن

 ىلع حئارجلاو تايآلا نم بوعشلا ىف هللا عنص (ام لكب) املكب ناربخي اناك

 .ديس اي كرابو .امهيدي

 /-ذ

 تمت دق اهنأك ةّوجرملا رومألاب ناقيإلا وه ناميإلاو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 نا مهفي اذإ نامي الابف . خياشملا ىلع ةداهشلا تناك اذهبو . ىري ال ام روهظو لعفلاب

 نليباه برق ناعالابو ..نيري ال اع تراضص ةظوحتلا ا هذهو. هللا ةملكب انقتأ ,نيملاعلا

 ىلع هللا يبشر راي منار هل نيش اهلها ىو رواق ةغييذ نم اذ لضفأ ةحييذ.هلأ

 .توملا قذي ملو خونحا لقتنإ ناميالابو .هتوم دعب نم اًضيأ ملكت هلجأ نمو . هنابرق
 ريغبو . هللا ىضرأ دق هنأب هل اًدوهشم ناك هلقني نأ لبق نمو . هلقن هللا نأل دجوي ملو

 هنأب نمؤي نأ هللا ىلإ وندي يذلا ىلع بجي دقو .هللا يضري نأ ٌّدحأ عيطتسي ال ناميإ

 يتلا ءايشألا يف هيلإ يحوأ نيح حون ناك ناميالابو . هنوباطي نيذلا يزاجيو ٌدوجوم
 ملاعلا اهب بجشاأ يتلا هتيب لهأ (ةايحل) ةويح ةنيفس هل عنصو فاخ . ىرت نكت مل

 . ديس اي كرابو .ناعإلاب يذلا ربلا اثراو راصو



 اي ابرق شب

 5٠١9-5١١( ص) مالآلا نينثا نم ةثلاثلا ةعاسلا

 ددع 24 حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
١04- 

 ةرثكب ىتأ «هتّوق نيبيو هبضغ رهظُي نأ هللا بحأ اذإف . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 ةمحرلا ةينآ ىلع همحارم ضافأو .كالهلا نييسملا يهاب ع بضغلاب هتانأ

 مألا نمو لب رك هربا سار نرسل حاب . دجملل مهدعأ نيذلا

 ريغلاو .يبعش اًبعش يل اونوكي مل نيذلا وعدأ ينإ :عشوه يف لاق امك ءاّضيأ

 1 « يبعش هيف نوعدي ال يذلا عضوملا يف نوكيف . ةموح رم ةموح رم ا

 ليئارسإ ينب ددع ناك ول :الئاق ليئارسإ لجأ نم خرصي هنإف ايعشأ امأ . حلا هللا

 ىلع اهلعفيسو «ةملك عطقو مزع ْبرلا نأل ايحت مهنم ةيقبلاف . رحبلا لمرك
 لثم انكل «ةيقب توؤابصلا برلا انل قبب مل «هل لاقو ايعشأ مّدقت امكو .ضرألا

 داس كرابو لروماع انيبشاو ع موداض

 1١١-"8١( ص) سدقملا مالآلا ءاثالث ءاسم

 ١-/ ددع 7١. حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ثلاثلا كولملا رفس نم ىلوأ ةءارق

 (باحآ) باكأ رصق بناج ىلع ليعارزيإ يف يليعارزيالا توبانل ٌمرك ناك
 ير لقب ةنينج يل نوكيل كمرك ينطعأ :توبانل باكأ لاقف . ةرماس كلم

 «ايطعأ هش نييح تاور هنم اًريخ امرك هضوع كيطعأ انأو « يتيب بناج ىلع

 . يئابآ ثاريم كيطعأ نأ ّبرلا نم يل اشاح :باكآل توبان لاقف .هنمثب ةّضف
 ,ىليعارزيالا توبان هل هلاق يذلا مالكلا نم اظاتغمو «اًئيزح هتيب ىلإ باكا قلطناف

 . اًربخ قذي ملو ههجو لوحو هريرس ىلع عجضاو . يئابا ثاريم كيطعا ال يناب

 ا قت ةارتوولو :ةنيوحس يافع ورب لاب ام هل .تلاقو .هتارمإ لابريإ هبلإ كتاف

 تكش نإو «ءةّضفب كمرك ينيطعأ «يليعارزيالا توبانل تلق ينأل :اهل لاقف
 تنأ «هتأرمإ هل تلاقف . يمرك كيطعأ ال :يل لاقف .هنم اًريخ هضوع امرك كيطعأاف



 مالآلا هب ةةيفأ ممم

 ديس اي كرا ,.ىلبقا رز لا" تاويان

 ١-/١7 ددع ,ه ا ل ءايعشأ ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 هيف عنصو جرب هاسسو ف حو م :اًجايس هب طاحأو هحلفاف

 ايو .ادوهي لاجر اي نآلاف .اًبورخ عنصف ءاًبنع عنصي نأ ىّجرتو .اضنأ ةريصعم

 , يمركل اًضيأ ع هيما نأ يجو اًذام . يمرك نيبو ينيب اومكحا «ميلشروأ ناكس

 هيس ل لا يا 0

 رماو «كسيحلاو كك وقلا هيف هتينبف  حلفي 0و 0 هلعجأو :ةسالملا

 لاجرلاو « سرب رجالا اوك دال ءاًرطم هيلع طه ل نا يحيسلا

 تءرطتناو افطح افطخ راصف ءامكيح تجر 0000

 ديس اي كرايو .اشارس اذإق اذ

 2175-9 هلع ع حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايمرإ ةءوبن نم ةنلاث ةءارق

 نذل < ايلا لوقي اذه ىفاعو ىيرطضاو اذه ىلع نا زامشلا اهعا اي يرتخ

 اذاملف . تيب دولوم وه مأ ٌدبع ليئارسإ لعل .هايملا اهب عمجت نأ اهنكمي ال ةققشم «اّرابآ

 مدع ن اروي ةارقو ارفق هضرأ لعجتو ءاهت وص عفرتو عدسأللا رأزت هيلع . اًبهن راص

 كب لعفي اذكه اذوه . سأرلا ىلإ كوحضف اًضيأ سانفحت و سيفام ونبو .نكاسلا

 كلام نآلاو .قيرطلا ىف كدوقي ناك يذلا نامزلا ىف كهلإ برلا تكرت كنوكل

 ريدا نيرما ا طل ير رام ا يس يح ناصع

 رمو رشل هنأ يرظناو يملعإ . كخّبوت كتبوتو «كبدؤي كّرش .رهنلا ءام يبرشتل

 ءدبلا نم ينأل , يوقلا هلالا برلا لوقي ينم يفاخت ملو « كهلإ برلا تكرت كنوكل
 لت لك ىلع اهو . رخآ اّهلإ اًضيأ دبعأ ال تلقف . كتاطابر تعطقو « كرين ترسك



 انطسلا 00 نايرق شير

 . هلك قحلا عرز بيضق كتسرغ انأ . ةينازو ةلاض تنأ ةفثاكتم ةرجش لك تحتو لاع

 . كرابو .ةبيرغلا ةنفجلاك تدّرمتو يلع تلّوحت فيكف

 ١-١١ ددع ١, حاحصإ .ةيكيلوثاكلا لوسرلا اذوهي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 ىلإ توقعي يخلو حيسملا عوسي دبع اذوهي نم داخل «ديس اي كراب

 أ نم مكل بتكأ ءداهتجالا ةياغب ينأ ثيح نم .يئاّبحأ اي مكل نارثكي ْبحلاب
 نامبإلا يف اًدج اودهتجت نأب ؛ مكلاسأ ذإ مكل بتكأ نأ تررطضاف . عماججلا انصالخ

 يدق ريك دق حيذلا عهو. 4 مان اننيب لشد دقهنألا .نويسرتقلا ةالحاو هدم ىطعلل

 عوسمي انبرب نورفكيو . ةساجنلا ىلإ هللا ةمعن نولوحي نوقفانم سان . بجشلا اذهب

 هللا نأب مكعيمج نوفرعت ذإ مك ركذأ نأ بحأف .هلإلا برلا هدحو وه يذلا حيسملا

 ءاونمؤي مل نيذلا كلهأف ةيناثلا ةّرملا يف امأ . رصم نم هبعش صلخ ىلوألا ةّرملا يف

 مويلا مكح ىلإ مهظفح «مهبتارم اوكرت لب «مهتسائر اوظفحي مل نيذلا ةكئالملاو

 ندملاو اروماعو موداس اذكهو .ةمولعم ريغ تاقاثوب ةملظلا تحت نيقوثوم ميظعلا

 ةيدبألا رانلا يف نعضو ءرخأ داجا ءارو نقلطناو َنينز امنيح «َنهلوح يتاوللا
 نوسّجني مهنإف « ماكحألا نوري نيذلا كلوا اًضيأ ءالؤه هبشيو . مكحلاب تابوجشم

 ال ةكئالملا سيئر ليئاخيم نإ . دجبا ىلع نورتفيو ع ةيبوبرلا لودحجيو مهداسجأ

 نولعفيو .نوملعي ال امب نورتفي مهنإف «ءالؤه امأ .برلا كرهتنيل لاق هنكل «ءارتفالا

 ءاوكلس نياق قيرط يف مهنوكل مهل ليولا .نودابي اهبو « مئاهبلاك ةيعيبطلا رومألا

 حاحصإ . يكينولاست لهأ ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 1١-١١ ددع 2؟

 عوسي انبر ءيجمب يتوخإ اي مكنم بلطن نحنو . يتوخإ اي ءديس اي كراب



 ١
 م 5 1

 مالالا عوبسا 0 0 اك

 وحنب ٌّدحأ مكيغطي الف ءانّير موي غلب دق هنأب .انم اهنأك ,ةلاسر نم الو حارب

 ربكتملا ٌداضملا كالهلا نبا ةئيطخلا ناسنإ رهظيو «الوأ َوُتْعلا نوكي هنال «ءاحنالا نم

 رهظيو عهللاك هللا لكيه يف سلجي هنأ ىتح عديعامو ءاّهلإ يعد نم لك ىلع

 , مك دنع تنك نيح ءايشألا هذهب مكتربخأ دق يننأ نوركذت اّمأ . هللا وه هنأك هسفن

 لمعي نأ أدب دق مثإلا رس نآل هناوأ ىف كلذ رهظيل تاي هلا ءندلا لوفرعت دقو

 رهظي ذئئيحف .نآلا كوسمملا كلذ طسولا نم هدحو عفترا اذإو . ىضم اميف هيف

 ءىجم امنإو . هئيجم روهظب هلطبيو ءهمف حورب حيسملا عوسي انبر هذيبي يذلا 9

 ىتلا مك ةلالض لكبو «ةبذاكلا بئاجعلاو تايآلاو ىوقلا لكب ناطيشلا لعفب كاذ

 هللا مهل لسري كلذلف .اهب اوصلخيل «قحلا ةّبحم اولبقي مل مهنوكل نيكلاهلاب نوكت

 اويضر لب «قحلاب اوقدصي مل نيذلا عيمج مكاحُيو « كفإلاب اوقدصيل نايغطلا لعف
 :ديساي كابو... ملؤلاب

 7١7( صر مالآلا ءاثالث ليل نم ىلوألا ةموقلا

 ددع ١١, حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١-؟١

 اًضيأ انأ ينإ ا . هبعش ىصقأ هللا لعل لوقأ يننكل . يتوخخإ اي ديس اي'كراب

 ةفرع يذلا هبعش هللا صقي مل . نيماينب طبس نم « ميهربإ عرز نم ليئارسإ لآ نم
 ليئارسإ ىلع هللا ىلإ وكشي ناك نيح ايليإ لاق اذام باتكلا يف نوملعت امّوأ . اًقباس

 نوبلطي مهو « يدحو انأ تيقبو كحباذم اومدهو «بر اي «كةءءايبنأ اولتق دق :الئاق

 ىلع اوثجي مل لجر فاللا ةعبس يسفنل تيقبتسا دق ينإ :يحولا يف هل ليقف . يسفن

 باختناب تصلخ ةيقبلا امنإ . اًضيأ نامزلا اذه يف اذكه .لاغابل اودجسي ملو مهكر

 عةمعنلا تسيلف الإو ءلامعألا نم وه سيلف «ةمعنلا نم كلذ ناك نإ «ةمعنلا

 وه سيل لمعلاف :الإو ..ةمعنلا نم وه سيلف .«لامعألا نم كلذ ناك نإو..ةمعن

 امأو .نوراتخما هك ردأ دقو .هك ردي مل ليئارسإ هبلط يذلا نإ «نآلا وه امو .لمعب



 ١-5 نايرق شير

 ال اًئيعأو ءاّملظم اًحور مهاطعأ هللا نإ :بوتكم وه امك مهبلقب اويمعف « مهتيقب

 مك لضبأ كود لاق دقو ءاذع امور ع هاهي وعمي: آل اناذا و ايو نو رعي

 مهرهظو ءاورصبي الث مهنويع ملظت .ةرثعلا مهؤازجو ءاَّخَف مهمادق مهتدئام

 ةطساوب نكلو .اشاح .اوطقسيل اورثع مهلعل اذإ لوقأف . نيح ”لك اًينحنم نوكي

 ىنغ تراص مهترثع تناك نإو .مهتريغل بوعشلل (ةايحلا) ةويحلا تراص مهترثع

 .ديس اي كرابو .مهلامك يرحلاب مكف ,«بوعشلل ىنغ مهبجشو « ملاعلل

 (؟١ 54 ص) مالآلا ءاثالث ليل نم ةيناثلا ةموقلا

 ,” حاحصإ .سوسبليف لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ددع ١-١١

 اهبتكأ نإ اهنيعب هذهو .انّيرب اوحرفا « يتوخإ اي نآلاف . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 ةلعفلا نم اورذحا ..بالكلا اورذحا . مكضرحت اهنأل رجضأ تسلف ءمكل

 ,حورلاب هللا دبعن نيذلا نحن وه ناتخلا نأل محللا عطق نم اورذحا .ةريّرشلا

 ىلع لاكتا يل ناك دق هنأ عم .محللا ىلع لكتن الو «حيسملا عوسيب رختفنو

 مويلا يف نوتخما انأ .هنم لضفأل ينإف « محللا ىلع هلاكتا نأب ٌدحأ ّنظ نإف . محللا

 ةعيرشلا يف .يناربع نبا يناربع « نيماينب طبس نم «ليئارسإ سنج نم نماثلا

 هذه نكلو . مول ريغب سومانلا رب يف تنكو .ةسينكلا دراط ةريغلا يفو «يسيرف
 (اهّدعأو) اهددعأو .انارسخ حيسملا لجأ نم اهتددعا ءاحبر يل تناك يتلا ءايشألا

 هببسب ترسخ يذلا اذه « حيسملا عوسي يّبر ةفرعم مظع لجأ نم انارسخ اهلك اًضيأ

 رب يل سيل ذإ هيف دجواو حيسملا حبرأل «لبزلاك هتددعاو «(ءيش لك) يشلك
 هللا نم وه يذلا ربلا « حيسملا نامبإ نم وه يذلا كلذ لب «ةاروتلا نم يذلا يسفن

 غولب عيطتسأ يلعل «هتومب هّبشتاو ؛همالآب كرتشاو «هتمايق ةّوقو عوسي فرعأ هبو
 ابك جيلا هيمو الو ككذه تداشبا اذن سلو ..:كاومألا قمح ىلا ةمايقلا
 كرا يدلل يرش هلجنأ نم صك راق ام كردأ يلعلا «ىعسأ يتنكلو
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 /-١6 ددع 7١, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ثلاثلا كولملا رفس نم ىلوأ ةءارق

 تلسراو :«هفاحب هيو (باخاو :باععأ يباب انانك (لبازيإ) لايزيا :تينكف

 ةلاسرلا يف تبتكو .ةيرقلا يف توبان عم نيسلاجلا رارحألاو خويشلل ةلاسرلا

 امهوسلجاو . مثإ يتبا نيلجرب اوتأو «بعشلا سأرب توبان اوسلجاو ءاّموص اومتحا

 .هومجراف ءهوجرخاو «كلملاو هللا متش توبان نإ :نيلئاق هيلع ادهشيف «هئازإب

 ةيرقلا يف توبان عم نيسلاجلا رارحألاو خويشلا يأ «هتيرق سانأ تعنصف .توميف

 . مهل اهتلسرأ يتلا ةلاسرلاب بوتكم وه امك «(لبازيإ) لابزيا مهيلإ تلسرأ امبسح
 امهوسلجأو مثإ ينبا نيلجرب اوتأو «بعشلا سأرب توبان اوسلجاو اًموص اومتحو
 هوج رخاف . كلملاو هللا متش توبان نإ :نيلئاق توبان ىلع نالجرلا دهشف . هئازإب

 دق نأب (لبازيإ) لابزيا ىلإ اولسرأو «تامف ةراجحلاب هومجرو ةيرقلا نع اجراخ
 :باحآل تلاق توبان تام دق نأب (لبازيإ) لابزيا تعمس نيحف .تامو توبان مجُر

 تام دق توبان نأل ةّضفب هعيبي نأ أشي مل يذلا يليعارزيإلا توبان مرك ثرف مق

 . ديس اي كرابو . احح وه سيلو

 ١ مب ذدع عم حاحصإ .ديس اي كرابو ءايمرإ ةءوبن نم ةيناث ةءارف

 :ىسفل مقتنت ال اذكه .بعش نم: وأ «برلا .لوقي هذه ىلع .دقتفا ثسلا

 .يرلا اهنأل اهتاسايسا اوك تا اورينت أل 'نكلو .اوبدعاو ةاهراوسأ ىلع ا ودعصا

 اولاقو ّبرلا اودحج .ّبرلا لوقي اذوهي ونبو «ليئارسإ ونب يلع بذك اًبذك نأل
 مييرلل ءاينألا .كوكتو. .”غوشاو. فيلا ىرتاالو انيلع رشلانتأي ال وه. سيل

 لوقي اذكه ءاذه لجأ نمف .مهبيصي اذكهف «ةملك مهل سيل نيذلاو « فصاعلا

 كمف يف يمالك لعجأ (اذنأاه) اذنه . مالكلا اذهب متملكت مكنأل يوقلا هلإلا ّبرلا

 اي ءدعُبلا نم اًموق مكيلع بلجأ(اذنأاه) اذنه . مهلكأتف ءاّيطح بعشلا اذهو .ًاران

 الو .هتغل فرعت ال اًبعش « ميدقلا نم اًبعش ءاّيوق اًعش «برلا لوقي ليئارسإ تيب
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 كداصح لكأيف . ةربابج ل . روبقلاك 53 هرجانح .هب ملكتي ام عمست

 فعضي . كنيتو كمرك لكأي . كرقبو كمنغ لكأي . كتانبو كينب علبي «كزبخو
 لوقي مايألا كلت يف مكينفا ال نكلو . فيسلاب اهيلع لكتم تنأ يتلا كّرع ىرق

 . ديس اي كرابو .برلا

 ١-8 ددع ال حاحصإ .ديس اي كرابو ,لايقزح ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 بر لوقي اذكه :لق ءرشبلا نبا اي تنأو :ًالئاق برلا لوق ىلإ ناكو

 يحاون عبرأ ىلع ءاهتنالا برقو «ليئارسإ ضرأ ىلع ءاضقنالا غلب دق «بابرألا

 بسح كيلع يضقاو «كيلع يزجر ضيفأو .ءاضقنالا كيلع نآلاف . ضرألا

 ينأل « محرا الو ينيع كيلع قفشت الو .اهلك كتساجن كيلع بلجاو « كقرط

 اذكهف . برلا انأ ينأ نيملعتو . كطسو يف نوكت كتساجنو « كيلع كقرط لعجأ
 , كيلع قّيضأو .يتأي ءاضقنالا نأل رش ضوع يتأي رش اه «بابرألا بر لوقي

 نآلاف . فاجترالا موي برقو نامزلا رضح دق .كيلع ضرألا نكاس سيتلا يتأيو

 «كقرط بسح كيلع يضقاو «كيلع يبضغ ٌلحاو «يزجر ضيفأ بيرق نع

 ريظن يزاجأ ينكل . محرأ الو ,ينيع كيلع قفشت الو .اهلك كتساجن كيلع عفرأو

 اي كرابو . كبراض برا انأ ينأ نيملعتو «كطسو يف نوكت كتساجنو .كقرط
 نا

 . كيس

 ؟ه-١ 4 ددع ,8 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 بعش نأب  ميلشروأ يف نيذلا لسرلا عمس املف . يئاّبحأ اي ديس اي..كراي

 ايلصو اردحناف ءانحويو ءافصلا ناعمس مهيلإ اولسرأ «هللا ةملك اولبق ةرماسلا

 اوناك امنإو .دعب مهنم دحأ ىلع لح نكي مل هنأل « سدقلا حورلا اولبقي يكل مهيلع
 اوناكو «ءديلا مهيلع ناعضي اناك كلذ دنعف . طقف حيسملا عوسي انّبر مساب نودمتعي
 يديأ عضوب ىطعُي سدقلا حورلا نأب نوميس ىأر ذإو .سدقلا حورلا نولبقي

 هيلع عضأ يذلا نوكيل ناطلسلا اذه اًضيأ انأ ينايطعأ :ًالئاق ةّضف امهل مّدق « لسرلا
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 كالهلا ىلإ بهذت كعم كتّضف ءافصلا ناعمس هل لاقف . سدقلا حورلا لبقي ديلا
 هذهب ةعرق الو. ٌةّصحب .كل' سيل ...ملاعلا_ سقم سقت هللا ةنهوم- نآب .ثلظ. كنأل
 بلطأو ءاذه كرش نغ بت نكل ..هللا مامأ ميقتسمب وه سيل كبلق نوكل قئامألاا

 . ملظلا تاطابربو «ةّرم دبكب الصاح كارأ ينأل « كبلق ّشغ كل رفغي هلعل هللا نم

 ىتلا هذه نم ءىش لع ىتأي الكل هللا ىلإ ىنع امتنأ ابلطا :لاقو نوميس باجأف

 ميلشروا ىلإ اعجر هللا ةملك مهاملعو مهادشان امل انحويو ناعمس نإو .اهامتلق

 هايس او كل راهو ةرماسلا نم ةريثك ىرق يف ارشبو

 . سواتوميت هذيملت ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١"--ه ددع ,ه حاحصإ

 ىلع هذه ءاجر نإف ؛ةديحو اًمح ةلمرأ يه يتلا امأف . يتوخإ اي كيسي كراب

 تتام دقف « معنتلاب لغتشت يتلا امأف . ًاراهنو اليل تابلطلاو تاولصلا موادتو هللا

 حلصي امب ينتعي ال ٌدحأ ناك نأو «مول الب نكي نأ ءالؤه رمأف .ةّيح يهو

 رش وهو .ناعإلاب اذه رفك دقف , ناميإالا تيب ينب مه نيذلا اميسالو يا

 ىتلاو ةنس نيتسلا نع اهونس صقنت ال نم ةلمرالا رتخاف . درس يحارب

 نارا تناك نإ «ةنسح لامعأب اهل دهشيو ءريغ ال ًادحاو الجر تجوزت
 ,نيقّيضملا نع تجرفو «.نيسيّدقلا مادقأ تلسغو «ءابرغلا توأو «دالوألا

 ىلع نرساجتي نّهنأل نّهبنتجاف « تايتفلا لمارألا امأ . حلاص لمع لك يف تعسو

 7 ندحج نُهنوكل «ةتباث نهتبوقعو .لاجرلا نجٌوزتي نأ نبلطيو ع

 <يل لب « طقف لسكلا سيلو «تويبلا نفطي ذإ « لسكلا اًضيأ نملعتيو ءلّو

 جورتت نأ نآلا ْبحأ انأو : تبدي ه1 1م نملكتيو < لبطابألا. نيكحيز 2

 ةلع الو ءءزهلا نم ودعلا نيطعي الو .نهتويب نربديو « نينبلا ندليو تاثدحلا

 ناسنالل ناك نإف. ..ناطيشلا ءارو. ليملاب ناسنإف ناسنإ نآلا ادب دق هنأل ءةدحاو

 لمارأ نه يتاللا ىفكت اميكل ةعيبلا ىلع نلقثي الو َنهتقيلف «لمارأ ةنمؤملا وأ نمؤملا
 . كرابو .اقح
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 ١5- ددع ,؛١7 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ثلاثلا كولملا رفس نم ىلوأ ةءارق

1 

 توبان مرك ىلإ لزنيل ماق «تام دق توبان نأب (باحأ) باكأ عمس نيحو

 ءاقل ىلإ لزناف مق :الئاق يتيبستلا ايليإ ىلع برلا لوق ناكو .هئري يكل يليعارزيالا
 هنوكل يليعارزيالا توبان مرك يف هناف . ةرماسب يذلا ليئارسإ كلم (باحآ) باكأ

 اذكه .تثروو تلتق دق اه :برلا لوقي اذكه :هل لوقتو . هثريل كانه ىلإ ردحنا

 كمد بالكلا سحلت « توبان مد هيف بالكلا تسحل يذلا عضوملا يف :برلا لوقي

 . كتدجو دق :هل لاق ؟يودع اي ينتدج وأ :ايليال (باحا) ساكأ لاقف' اعيا

 ام لصأتساو ءّرشلا كب لزنأ انأ اه .برلا مامأ اًرش عنصتل تمظعتسا دق كنوكلف

 .ليئارسإ يف طبريو لحي نمو «طئاحلا ىلع لوبي نم باكآل كلهأو «كءارو

 كطخس ىلع اّيحا نبا اشعب تيب لثمو « طابان نب ماعبروي تبب لثم كتيب لعجأو
 نإ :برلا لاق اًضيأ (لبازيإ) لابزيا ىلعو .ليئارسإ تأطخأو .هب ينتطخسا يذلا
 هلكأت ةيرقلا يف (باحآ) باكأ تام نإف .ليعارزإ ثرا يف اهلكأت بالكلا

 . دّيس اي كرابو .ءامسلا ريط هلكأت ٌربلا يف تام نإو «بالكلا

 ١ ؟-ا/ ددع ٠" حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايمرإ ةءوبن نم ةيناث ةءارف

 1 كي ,ينتبلغو ينتيوق . تعدخناف «بر اي ينتعدخ

 ,ةفطخلا ىلع فتهأو هيف ملكتأ تنك يذلا نامزلا يفو يب نوردزي مهعيمج

 ال تلقف . موي لك ًءازهتساو اًراع يل راص برلا مالك نأل خرصأ تنك «نيبهانلاو

 . ةبهتلماك يماظع يفو .ةدقتملا رانلاك يبلق يف راصف .اًضيأ همساب قطنا الو هركذا

 يلوح. نيعمتجلا :نيريثكلا ريده :تعمس ينأل .ردقأ ملف «لمتحا نأ تبلطو

 هيلع ضهننف ءانل هورهظا :نولوقي مهبلقب ينوضغبيو مهمفب يمالس نيبلاطلا عيمجو
 اذه لجأ نمف .ّيوقلا لجرلاك يعم ْبرلاو .هنم انماقتنا ذخأنو ءانل عدخني هلعل
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 يرخلا اومهفي مل مهنوكل اًدذج نوزخي .نودجوي الو يدهطضم عيمج ىرزخي
 ىلكلا رظانلاو ع لداعلا نحتمملا يوقلا برلا اهيأ 7-5 . ىحمي ال يذلا يدبألا

 . دّيس اي كرابو . ىئاضق كل ترهظأ ينوكل مهنم كماقتنا رصبأف «بلقلاو

 ١١-١4 ددع .5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لايقزح ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 ىلع ليولا لقو « كلجرب سفراو « كفكب 05 لوقي اذكه

 .ءابولاو عوجلاو فيسلاب نوطقسي مهنأل « مهرورشو ليئارسإ تيب تاسجر عيمج

 !و .عوجلاب تومي وجني يذلاو «ىقبي يدذلاو فيسلاب طقسي مهنم بيرقلاو
 لوح مهمانصأ نيب اميف مهالتق نوكت امدنع «برلا انأ ينأ نوملعيو « مهيف يزجر

 « ةللظم ةرجش لك تحتو « لبج سأر لك تحت و «ةعفترم ةمكأ لك ىلع مهحباذم

 عفرأو . مهناثوأ عيمجل اًروكب هيف اوعضو يذلا ناكملا يف طولب ةرجش لك تحتو

 اتلبد ضرأ نم ديزأ ءاّبارخ مهنكاسم تويب لك و ضرأللا هذه لعجأو مهيلع يدي

 .دّيس اي كرابو .برلا انأ ينأ نوملعيو (ةلبد)

 5-١ ددع ١١, حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 نم مه نيذلا همصاخ ميلشروا ىلإ ناعمس دعص املف . تابعا اي «ددع اي كواب

 ناعمس أدبف .مهعم لكأو د نا ل نم يي را  ناتخلا لهأ

 ًءانإ طبه دق نا ايؤر تيأر «يلصأ افاي يف تنك ذإ :مهل الئاق اًئيشف اعيش مهربخي

 هيف تسّرفتف «يلإ ىتح ءاجو .ءامسلا نم ىّلدم هفارطأ عبرأب اًطوبرم ليدنملا هبشب
 .اًضيأ ءامسلا رئاظو ضرألا تاباّيدو عبرألا مئاوقلا تاذ تاناويحلا هيف تيأرف

 مل هنإ .بر اي اشاح تلقف .لكو عيذا دق ”تاعمس اد + لوفي انوص .تعيشو

 هرهط ام :الئاق اًضيأ ءامسلا نم توصلا ينباجأف . سند الو سجن طق يمف لخدي

 يفو .ءامسلا ىلإ ءيش لك عفترا مث . تاّرم ثالث ناك اذهو . تنأ هسّجنت ال هللا

 « سويلينرك دنع نم ةيراسيق نم ىلإ اولسرأ نيذلا لاجرلا ةثالثلا «ةعاسلا كلت

 ريغ نم مهعم قلطنا :حورلا يل لاقف .اهيف تنك يتلا رادلا باب ىلع اوفقوف اوٌواج
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 كيك انوبخأو- ءلجبرلا» تيب ًانلخخدف . اًضيأ ةوخالا ةتسلا ءالؤه يعم ءاجو . كش

 ىعد يذلا ناعمسب تأو ةنيدملا افاي ىلإ لسرأ :هل لاقو اًمئاق هتيب يف كالملا رصبأ

 لح .«ولكتا ؟تأدب'املف“ . كتيب لكو تنأ هب ايت امالك كعم ملكتي وهو ءافصلا

 ب ضو واو تناك كليف الأ انيلع لح املثم « سدقلا حورلا مهيلع

 نيذلا بوعشلا ىطعأ هللا ناك نإف . سدقلا حورلاب نودّمعتف متنأ اّمأ ءءاملاب دّمع

 ىتح انا (وه نمف) ونمف ءاهاناطعا امك «ةبهوملا ةاواسم حيسملا عوسي انبرب اونمأ

 ىطعأ هللا لعل :نيلئاق هللا اوحّبسو اوتكس «مالكلا اذه اوعمس املف .هللا عنمأ ردقأ

 . كرابو . (ةايحلل) ةويحلل ةبوتلا اًضيأ مألا

 5-11 ددع ,ا/ حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 نأب سومانلا يملاعل لوقأ .يتوخإ اي نوملعت الَّوأ . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 . اح ماد ام اهلعبب سومانلاب ةطبترملا ةأرملاك ها هادا را نعقب نيرماإلا

 لجرب اهلعب (ةايح) ةويح ىف تقلعت نإو .هسومان نم تقتع دقف اهلعب تام نإف

 ةقسافب تسيلو « سومانلا نم ترّرحت دقف اهجوز تام نإف .ةقساف تراص «رخآ

 دسجلاب انك ذإ اننأل . هلل اًرامثأ اورمثت يك تاومألا نيب نم ثعبنا دق ءرخآل اوريصتل

 . توملل اًرامثأ رمثنل ءانئاضعأ يف جيهت سومانلا لبق نم يتلا ةئيطخلا عاجوأ تناك

 نآلا مدخن ىكل انكسمب ناك يذلا كلذل ءانتمو « سومانلا نم انأّربت دقف نآلا امأف

 .اشاح ؟ةئيطخ ةعيرشلا نإ .نآلا لوقن اذامف .ناتخلا قتعب ال «حورلا ديدجتب

 نأ الول ةوهشلا فرعأ نكأ مل ينال . ةعيرشلا لبق نم الإ ةئيطخلا فرعأ مل ينكلو

 لكن يفاتلبكأو كلغ ايل ةفاسا هيد ةيصدلا هذيبو 00

 «ةعيراشات بااقب اسم عدكم: انآ امأ ةتيم ةئيطخلا تناك سومانلا نم اًولخو .

 يتكرم هعترلاناوهلال ةوانقو ءانأ تو يس

 . ىتتلتق اهبو « ىنتلضا ةيصولا لبق نم هتدجو يذلا ببسلاب ةئيطخلا نأل . (ةايحلل)
 هللا كفو الضان آلان قو" .ةكانم :ةلداح ةسثقم ةيلهولاو ”«ةرهاط: اذإ ةئسلاف



 مالآلا عوبسأ ١

 بجشت يكل ريخلا طسوتب توما يف تلمكأ ةئيطخ رهظت يكل ةئيطخلا نكلو . ا

 فما فرار ةماعلا

 (7١؟١-١٠١5 صر مالآلا ءاثالث نم ةثلاثلا ةعاسلا

4-." 

 دحأ ىلع لقثأ ملف تجاوب ركل كيلا امنيسو. ..قاوخا اي ديم اي كراب

 ىف ىسفن تظفح دقو اي راقي نما روم ميلا وسلا وي فرحك ( مكنم

 رخفلا اذه نأب يف نئاكل حيسملا قح نإ . مكيلع لقثأ الثل اهظفحأسو ءءيش لك 0 ٠ 1 ل راق ية 7 . 0 5 1 ا

 . ملاع هللاف . مكبحأ ال ينألا ,ةلعلا اذاملف . (ةيئاكأ) اييكأ نادلب يف يب لطي ال

 يكل ةلعلا نوبلطي نيذلا ةلع عطقأ اميكل ءاّضيأ هلعفأس «هلعفأ يذلا اذه نكلو

 ةلعفو ءةبذك لسر مه ءالؤه نأل ؛هب نورختفي يذلا رمألا يف انلثم اودجوي

 ناك نإف .هنم بجعتي امث اذه سيلو , حيسملا لسرب مهسفن نوهبشيو « نورداغ

 تسول رادو سيول عرونلا كالمب هّبشتي ناطيشلا

 آلإو «ٌلهاج ينأ يب ٌدحأ نظي الئل اًضيأ لوقأو . مهلامعأ لثم نوكت مهتبقاع نيذلا

 ينأك لب ءانّبر يف لوقلا اذه لوقأ تسلو .ًاليلق اًضيأ انأ رختفأل لهاجلاك ينولبقاف

 رختفأ اًضيأ انأو ءدسجلاب نورختفي نيريثك نأل ءراختفالا اذه رمأ يف ةلاهجلاب

 نمل نوداقنتو ءامكح متنأ ذإ يأرلا يصقانل اوعمست نأ نوبغرت دقو .كلذك

 ل ل ,مكنم ذخأيو 6م أي نملو ( مك دبعتسي

 . ديس اي كرابو . مكهوجو

 (5؟14-١17١ ص) سدقملا مالآلا ءاعبرأ ءاسم

 اضيا ناطيشلا ءاجو . برلا مادق ف وقولل ميهولا ونب ىتأف ( موي تاد ناكو



 ل نايرق شير

 ناطيشلا باجأف ؟تنأ تأ نيأ نم :ناطيشلل ْبرلا لاقف .ّبرلا مادق فقيل مهنيب

 كلدعت دق اذه :ناطيسلل برلا لاقف .اييف تكلسو ضرألا يتفط.كق :برلل لاقو

 م لجر «هلثم ضرألا يف سيل يذلا ٍبوُيأ يدبع ىلع كبلق
 وهل كورا فااخي "للطاب :برلل لاقو ناطيشلا ا . ءوسلا نم ديعبو «هللا نم

 لك يف هل (ام لك) املك ىلعو «هينبو هتيب ىلعو هيلع كدي تعضو تنأ .هللا
 هداذي طسا نكلو  .نضرألا ىف ةاهقم»ترتكا دقو. نهييدي لمص تيك زابور ناك

 لك اذوه :ناطيشلل برلا لاقف ..كهجو يف كمتشي هنإف .هل ءيش لك ىلإ برتقأو
 . برلا مادق نم ناطيشلا جرخف . كدي طسبت ال طقف هيلعف « كيدي يف ٌملسم هل ءيش

 «ربك الا مهيخأ تيب يف نوبرشيو نولكأي هتانبو بوُيأ دالوأ ناك ذإ موي تاذ يفو

 ا ا وو يقاتل قرا كياق“ قبلا نا نأ لانو برا هاج سوو

 د 1 كلنرا .يقيسلا) اول كاملكلا و: ءاهرتاسلا و ضوصللا كمت رد اهناجب

 عءامسلا نم تردحنا هللا ران نإ :هل لاقو رخآ ءاج 50 . كربخأ يكل

 وه اميفو .كربخأ يكل يدحو انأ تلفو «مهتقرحأف نايعرلاو منغلا يف تعسف

 لامجلا ىلع اوعقوو «ءازجأ ةثالث اومسقنا نيينادلكلا نإ :هل لاقو رخآ ءاج « ملكتي

 وه اميفو .كربخأ يكل يدحو انأ تلفو «فيسلاب ناملغلا اولتقو ءاهوقاتساو

 مهيخأ تيب يف نوبرشيو نولكأي اوناك كتانبو كينب نإ :هل لاقو رخآ ءاج « ملكتي
 طقسف «تبيبلا اياوز عبرأ تمدصف رفقلا راطقأ نم تاج ةديدش حيرب اذإو ءربكألا

 ٌرجو «هءادر قّرمو بوُيُأ ماقف . كربخأل يدحو انأ تلفو ءاوتامف «نايبصلا ىلع

 انايرعو «يمأ نطب نم تجرخ ًانايرع :لاقو ءاًدجاس ضرألا ىلع طقسو ءهسأر

 مل اهعيمج هذه يفو .اكرابم ّبرلا مسا نكيلف «ذخأ برلاو «ىطعأ برلا . دوعأ

 . دّيس اي كرابو .هللا ىلع اًضيأ فّدجي ملو «بوُيأ (أطخي) طخي

 أ7؟-١ 1 ددع 7” حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ناميلس ةمكح رفس نم ةيناث ةءارق

 انلامعأ مواقي هنأل ءانل دلي ال هنوكل لداعلل نمكن اولاعت مهسفن يف نوقفانملا لاق



 كلا 1

 ليقثب وه اذإف «هيلإ انرظن .انرطاوخل اًمكبم انل راص .هللا نبا انأ ينأب هسفن نع لوقيو

 ددص اييح دق ,ةدييح ليس رخل ةرييب ةيباشم يضغ دث ريش 301 ادلع

 ةيطيمملا ققارطنل راي :ةسانعتلا نع دعب نمك 4 انقئارط نع دعتبا دقو . 0

 ,ةيقيقح هلاوقأ تناك نإ رظننلف .هوبأ هللا نأب رختفيو «مهترخاو «(نيقيّدصلا)
 نيذلا يديأ نم هذقنيو هلبقيف هللا نياو انياب وهناك نإف . هج ورخب هربتخنلو

 هلامتحا ربتخنلو .هعضاوت داهتجا فرعنل «باقعلاو متشلاب هصحفتسنلو .هومواق
 ءاورختفا هذهب .هلاوقأ نم نوكتس هتبقارم نأل , حضاف تومب هبجشنلف .ءوسلا

 داس كرو دلل زارع ارلعي كل يبا ستايتو ةاارتسو

 ١74-5 ددع ١8. حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايمرإ ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 ,نهاكلا نم سومانلا دابي الث ءايمرإ ىلع اًركف ركفن اولاعت :اولاق يبعش نإ

 لكل تصنن الو «هناسلب هبرضن اولاعت . يبنلا نم لوقلاو «ميكحلا نم ةروشملاو

 ءاّرش ريخلا ضوع ًافاكأ له .يملظ توص عمساو براي 70 تسب ينيب
 يكل «ءاًريخ مهنع تملكتو «كمادق تمق ينأ ركذأ ا سلا رج نا

 . فيسلا ديب مهعفداو « عوجلل مهينب طعأ كلذ لجأ نمف . مهنع كبضغ فرصت

 خارصلا عمسيل .لاتقلا يف فيسلاب ىلتق مهلاجرو « لمارأو دالوأ ريغب مهؤاسن نكتل

 ةرقخ يسقتل اورفح مهنأل «دعغب ضوضللا مهيلع بلت امهينح «مهتويب يف

 اورواشت (ام لكب) املكب ملعتف بر اي تنأ امأ . يلجرل اًخاخف اوفخاو « ينوذخأيل

 نيطقاس اونوكيلف . كمادق نم مهتيطخ حمت الو , مهماثا رفغت الف . توملاب يلع هيف

 . دّيس اي كرابو . مهب عنصإ كزجر تقو يفو . كمامأ

 ١-١4 ددع ١. حاحصإ .ةغلاثلا لوسرلا انحوي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 . قحلاب هّبحأ انأ يذلا يبيبح سوياغ ىلإ خيشلا نم .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 نا امك «ىفاعم نوكتو .حجنتل «ةلاح لك يف كلجأ نم يلصأ يننإ ءانبيبح اي
 كقدص نع اودهشو «ةوخإلا انءاج نيح اًريثك تحرف دقلو .ةيفاعتم كسفن



 6 نايرق شير

 يدالوأ نأب عمسأ نأ ءاذه نم مظعأ حرف يل سيلو .قحلاب عاس تنأ ام بسح

 ابرغلا ةصاخو «ةوخإلا عم هلعفت ام ناميإب العاف نك ء«انبيبح اي .قحلاب نوعاس

 قيلي امك ءاّئسح لعفا ءالؤهلف .اهلك ةعيبلا مامأ كتّبحم ىلع اودهش نيذلا (ءابرغلا)
 نأ « نحن انيلع بجاولاف .اًئيش ممألا نم اوذخأي ملو ءهمسا ىلع اوجرخ مهنإ .هلل

 للقن ةنيبركلا ينكاافا ايحأ تدك دقو , قالا نيدعاسو نركنإ عوالوس لق بقل

 تيتأ نإ « كلذ لجأ نمف .انلبقي ال « مكيلع سأرتي نأ بحي يذلا سيفارطويد نأ

 فتكي مل ذإو .ةئيدر لاوقأب انلجأ نم يذهي هنإ ذإ ءاهلمع يتلا هلامعأ ركذأس ءانأ

 . اًضيأ ةسينكلا نم مهجرخيو « مهنولبقي نيذلا عنميو «ةوخإلا لبقي ال هنإف ءهذهب

 نمو .هللا نم وهف ريخلا عنصي نم نإ .ريخلاب لب ءرشلاب هبشتت ال «ءانبيبح اي

 . قحلا نمو ةسينكلا نمو «دحأ لك نم سويرتميدل َدهش دقو .هللا َري مل ّرشلا لعفي
 اهبتكأ ةريثك (ءاايشأ يلو .ةقداص انتداهش نأ نوملعت دقو .اًضيأ هل دهشن نحنو

 ءًالجاع كارأ نأ وجرأ دقو .ملقو دادمب كل بتكأ نأ ديرأ ال يننكلو «كيلإ

 مالسلا أرقإ . مالسلا (كنوئرقُي) كنوأرقي ءاقدصألا . كعم مالسلا . ةهفاشم ملكتنو
 . ديس اي كرابو .همساب دحاو لك « نيبحما ىلع

 .” حاحصإ . سويسبليف لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ددع ” 1١-5١

 ,لامكلا تكردأ ينإ « يسفن يف ركتفا الف انأ امأ . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 ىعساو ( يمادق اميف طسبناو , يئارو ام ىسنا ينا ,ةدحاو ةلصخ فرعا ينا ريغ

 ءايشألا هذه نظيلف . حيسملا عوسيي ةيولعلا هللا ةوعد رصن لانأ يكل « ضرغلا وحن
 اذه نكلو .اًضيأ هذه مكل نلعي هللاف ءاهريغ متننظ نإو ءاولمك دق نيذلا نآلا

 اولمأتو «يتوخإ اي يب اوهّبشت .دحاو قافتاو ءدحاو ليبسب هلّمكنلف هانغلب يذلا

 تلق نيذلا مهو «نوعسي نوريثك دج ويل هنإ .انيف نورت ام هبش اذكه نوعسي نيذلاب

 ككقلوا , حيسملا بيلص ءادعأ مهنإ :كاب انأو نآلا لوقأو را تاّرم مهنع مكل



 مالالا عوبسا كلا ا

 مل ا اس كح ,ءامسلابف نحن انلمع امأ . ضرألا يف مهّمه

 يذلا , مظعلا هديأك هدجم دسج هبشب ريصيل انعضاوت دسج ريغي يذلا اذه ( انييحم

 كيس اي كرا . (ءيش ّلك) يشلك هل عضخ هب

 (١١؟54 صر مالآلا ءاعبرا ليل نم ىلوألا ةموقلا

 2.١ حاحصإ . سويسبليف لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ددع 1١"-.”

 نار يل حير كاف تس ناو . حيسملا وه يتايح امإ . يرخإ اب هدم ايكراب

 ا ا ا و يو يا حودعو

 سفنو ةدحاو حورب نوميقم مكنأب مكنع عمسا ءاديعب تنك نإو « مكارأ تيتأ اذإ

 مهك اله نايبل انل نيمواقملا نم نوباهت 3 . ليجبإلا نامياب اًعم نوفرشمو .ةدحاو

 اوملاتت نأ لب .طقف حيبسملاب اونمؤت نأ ال هللا نم مكل يطعا اذهو .متنأ مكتايحو

 55854-١١85( صر مالآلا ءاعبرا ليل نم ةيناثلا ةموقلا

 .؟ حاحصإ . سويسبليف لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 1١-١١ ددع

 بلقلا نيكست وأ حيسملاب ةيزعت نآلا مكل تناك نإف . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 ريمض مكل نوكي نأب يحرف اوممتف «ةمحرو ةفأر وأ ؛ حورلا ةكرش وأ «بحلاب

 قاقشنالاب اًئيش اولمعت الو . ذهل قادرو ءةدحاو ّسفنو درسا بير الو



 يسلم نايرق شير

 . هنم لضفأ هبيرق مكنم دحاو لك ددعيلف «ريمضلا عضاوتب نكلو «لطابلا دجملاو

 يذلا مكسفن يف اذه اوركفاو .اًضيأ هبيرقل وه ام لب « طقف هسفنب ناسنإلا نتعي الو

 نأ افاطتخا هذه بسحي مل «هللا هبشب وه ذإ يذلا كاذ ءاّضيأ حيسملا عوسي وه

 . سانلا هبش يف راصو «دبعلا ةروص ذخأو «هسفن عضاو هنكل «هللا ليدع نوكي

 . بيلصلاب اتوم «توملا ىتح عاطأو هسفن عضاوو . ناسنإلا لثم لكشلا يف دجوف

 . دّيس اي كرابو . هيبأ هللا دجن حيسملا عوسي ّبرلا نأ ناسل

 (؟١؟558-17ه ص) مالآلا ءاعبرا ليل نم ةفلاثلا ةموقلا

 ١-5 7 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,قيّدصلا بوّيأ رفس نم ىلوأ ةءارق

 ءاجو .ّبرلا مامأ (فوقولل) فوقولا ميهولآ ونب ىتأف «موي تاذ ناكو

 . تنأ تآ نيأ نم :ناطيشلل ْبرلا لاقف .برلا ماّدق فقيل « مهنيب اًضيأ ناطيشلا

 برلا لاقف .اهيف تكلسو «ضرألا تفط دق :برلل لاقو ناطيشلا باجأف

 لجر هلثم ضرألا يف سيل يذلا بوُيُأ يدبع ىلع كبلق تلعج دق اذوه :ناطيشلل
 . هتعادوب ٌرباص وه نآلا ىتحو ءءوسلا نم ديعبو «هللا نم فئاخو ميقتسمو عيدو
 املكو .دلج ضوع ٌدلج :برلل لاقو ناطيشلا باجأف . ًالطاب هكلهأل ينشحت تنأو
 كدي طسباف « كلذك نكي مل نإف . تلفيو هسفن نع ًاضوع هيطعي هنإف ع لجرلل ناك

 :ناطيشلل برلا لاقف .كهجو يف كمتشي هنإف .همظع ىلإ وأ «همحل ىلإ برتقاو
 .ديس اي كرابو . طقف هسفن ظفحاف ( كيدي يف ملسم وه اذوه

 1١-١٠١ ددع ,7 4 حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 «ضرألا عمستلف . مثألا اهّيأ اي اوتصناو .اوعمستل بوعشلا اهُيأ اي اوبرتقا

 لك يلعب تول يضع نأ لجأ "نم اهتاكس لك و.« ةنوكسملا اهيلع (ام لك وؤ املكو



 ءالألا عوبسأ

 حرطتو .لتقلا ىلإ مهملسيو مهلتاقي اميكل « مهشيج لك ىلع هزجرو «بوعشلا

 .ءامسلا تاوق لك لهذنتو . مهمد نم لابجلا نفعتو « مهفيج نتن حوفيو « مهالتق

 ؛ةنفجلا نم قرولا رثني امك ءاهدونج لك رثتنتو «جردملاك ءامسلا يوطنتو
 لزني نييمودالا ىلع اه .ءامسلا يف يفيس ىوري اميكل . ةنيتلا نم عاقفلا لثمكو

 نمو « مدلا. نم نمس . امد ءولمم برلا فيس ءاضقلاب بجش يذلا بعشلا ىلع

 .راصوب يف بّرلا ةحيبذ نأل « شابكلا لك محش نمو «ءادجلاو فولعملا محش

 ,لوجعلا عم ناريثلاو « مهعم نرقلا وديحو طقسيو . مودأ ضرأ يف اًميظع التقو

 برلل ماقخالا موي نآل ميمحش. نم هبارثلا نمسيو + مهمد نم نكرألا ىورتو

 اهضرأ ريصتو .اًئيربك اهبارتو ءاّتفز اهتيدوأ كف ل هو يضاقل ءازجلا ةّنّسو
 ىلإ برختو «دبألا ىلإ اهناخد دعصيو . راهنو داي ا (أفطت) يفطت الو «ًالعتشم اًمفز

 . دّيس اي كرابو . نيدبألا دبأ ىلإ ناسنإ اهيف زوجي الو «لايجألا ليج

 1١1١-١5 ددع 2١5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايمرإ ةءوبن نم ةنلاث ةءارق

 انأ عمسا ال اوماص اذإ مهنأل «ريخلل بعشلا اذه ىلع لصت ال :برلا يل لاقو

 عوجلاو فيسلاب ينآأل ءاهب انأ ىضرأ ال « نيبارقلاو تاقرحملا اودعصأ نإو . مهتالص

 اهمها مار هلإلا ْبرلا اهّيأ « تلقف . مهينفأ ءابولاو

 :برلا يل لاقف .امحو اًمالس ناكملا اذه يف مكحنمأ ينإ لب .مكل عوج نوكي الو

 مهنإ مهل لقأ ملو مهترمأ الو ءانأ مهلسرأ مل ينأل ءاًروز يمساب نوأبنتي ءايبنألا نإ

 اذكه ءاذه لجأ نمف .مهبولق ركمو ءًالافو اًرحسو «ةبذاك رظانعب مكل نوأبنتي
 ال نأب نولوقي مهو . مهلسرأ مل انأو . يمساب نوأبنتي نيذلا ءايبنألا ىلع ْبرلا لوقي

 . ءايبنالا كئلوأ عوجلاو فيسلاب دابيل هنإ .عوجو فيس ضرألا هذه يف نوكي

 هجو نم «ميلشروأ قاوسأ يف نيحورطم نونوكي مهل نوأبنتي نيذلا بعشلاو

 . مهتانبو مهونبو مهؤاسنو مه «نفاد مهل نوكي الو .ءابولاو عوجلاو فيسلا

 .كرابو . مهءوس مهيلع بكسأو
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 41/-51/ ددع 7 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ناعمسل اولاقو مهبلقب اودهنت هذه اوعمس املف .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 ناتشفإ غبطصيلو ءاوبوت :ناعمس مهل لاقف .انتوخإ اي عنصن اذام . لسرلا يقابلو

 . سدقلا حورلا ةبهوم اولبقت يكل .اياطخلا نارفغل ,عوسي ّبرلا مساب مكنم ناسنإف
 رخآ تاملكبو .هللا مهوعدي نيذلا نيديعبلا عيمجلو مكينبلو مكل ناك دعوملا نأل

 ٌسانأف . ةيوتلملا ةليبقلا هذه نم اوصلخا :الئاق مهنم بلطيو مهدشاني ناك ةريثك

 ةثالث نم وحن مويلا كلذ يف اودادزاو اودمتعاو اونمأف «دادعتساب «همالك اولبق مهنم

 (ةالصلاب) ةولصلاب نيكرتشمو «لسرلا ميلعت ىلع نيبظاوم اوناكو . سفن فالا
 يدايا ىلع ريصت تناك و . سفن لك يف ةنئاك ةبيهلا تناك و .ايتسراخوالا رسكو
 كارا ولا الا نيل يعبوب لك تاج راسا قررا ىف لقرلا
 هنوعيبي اوناك «ىنتقم مهل ناك نيذللو «ةماعلل ناكف ءمهل ناك ءيش ّلكو

 موي لك لكيهلا نيمزالم اوناكو .جاتحي ناك امك «ناسنإف ناسنإل هنومسقيو

 ,نوحرف مهو ماعطلا نولوانتيو « تيبلا يف زبخلا نورسكيو «ةدحاو سفنب
 ديزي انبر ناك و . بعشلا عيمج نم نوبوبحم مه ذإ « مهبلق ةواقنب هللا نوحبسيو
 . ديس اي كرابو .ةعيبلا يف نويحي نيذلا «موي لك يف

 ددع .95 حاحصإ .نييناربعلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ؟ م 4

 يدايألاب عونصملا سدقملا تيب حيسملا لخدي ملو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 الو .انضوع هللا هجو ماَدق ىءارتيل ءامسلا ىلإ لخد هنكل «قحلا كاذ هبش وه يذلا

 تي لجديو «رابحألا ميظع عنصي ناك امك «ةريثك تاّرم اًضيأ هسفن بّرقيل

 . ملاعلا ءادتبا ذنم ةريثك تاّرم ملأتي نأ قحي ناك الإو . هل سيل مدب ةنس لك سدقملا
 امك و . ةئيطخلا لطببيل «نامزلا رخآ يف هتحيبذب ةدحاو ةّرم هسفن بّرقف م1

 اًضيأ حيسملا اذكه ؛ةنونيدلل مهتوم دعب نمو «ةدحاو ةّرم اوتومب نا سانلا ىلع متح

 ريغب رهظيف «ةيناثلا ةّرملا يف امأ .نيريثكلا اياطخ همونقإب حبذو «ةدحاو ةّرم مدقت

 . ديس اي كرابو .هنوجرتي نيذلا (ةايحلإ ةويحل اياطخ



 ملل 2 ةنسأ ١
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 (58.-5؟7/ صر مالآلا ءاعبرأ حابص

 ١-ا/ ددع ,.7 حاحصإ .دّيس اي كرابو .قيّلصلا بويأ رفس نم ىلوأ ةءارق

 ئطوم نم .ٍءوس ةحرقب بوُيأ برضو برلا هجو ِماَدَق نم ناطيشلا جرخف

 ل ل كن . هعامد ىتح هيلجر

 لثم :اهل ناك تمو كهلإ متش :شا . كتعادوب رباص كيلا اًبأ نآلا 5252 4 : هتأرمإ

 هذه يفو ؟هايالب لبقن الفأ يا تملكت تاهيفسلا نم ةدحاو مالك

 بويأ ءاّبحأ ةثالث عمسو . هيتفشب هللا ىلع اًضيأ فّدجي ملو « بوُيأ أطخي مل اهلك

 زافيلا «هناكم نم لجر لك هيلإ اوتأو ءاودعاوتف هيلع تتأ يتلا ىولبلا هذه عيمجب

 هنلق اواي :اونأب اًكيبدج اودع وتل «٠ .نتاتتستلا رانوصو < ناحرشلا دادليو عمقا

 لجرلا قشو ءاوكبو مهتوص اوعفرف .هوفرعي ملف «ديعب نم مهنيعأ اوعفرف .هوزعيو
 ةعبس ضرألا ىلع هعم اوسلجو «ءامسلا ىلإ مهسوؤر ىلع اًبارت اورذو «هفحتلم

 . اًدج تمظع دق هتبرض نأ اوأر مهنأل «ةملك لوقي نم سيلو «لايل عبسو « مايأ
 . ديس اي كرابو

 ؟.-١ه ددع 2.١١ حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايمرإ ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 كنع عفدت ةسدقملا موحللا له ؟ةريثك تاسجر يتيب يف يتبيبح اي تلعف اذامل

 كمسا برلا اعد رظنملا ةليمجو رامثألا ةنسح ةفئاكتم ةنوتيز . تمظع يتلا كرورش

 توؤابصلا برلاو .اهناضغأ تدابف «ءاهيلع رانلا اوردحا .ةميظع ةضيرف توصب

 يتلا اذوهي تيبو «ليئارسإ تيب رورش لجأ نم «ّرشلاب كيلع ملكت « كبصن يذلا
 دف ..ففارعاف «ننرأ اير اي هلا و». .,لاغابلا روخبلا عضو يف ينوبضغيل اهوعنص

 اوركف مهنأ ملعأ ملو ؛ حبذلا ىلإ قاسملا ميلحلا لمحلاك انأو . مهلامعأ اًقح ينتيرأ

 ركذُي الف ءءايحألا ضرأ نم هكلهنو «هزبخ يف ًادوع عنصن :اولاقو ءاركف يلع
 ,بلقلاو ىلكلا صحافلاو «قحلاب مكاحلا يوقلا برلا اهّيأ تنأ امأ . اًضيأ همسا

 . دّيس اي كرابو . يئاضق كل ترهظأ ينوكل مهنم كماقتنا رظناف
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 أ١؟ هددع لأ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لايقزح ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 اي متببحأ اذكه . بابرألا بر لوقي اذكه لق :يل لاقو ّبرلا حور ىلع لحو

 ؛ةنيدملا هذه يف مكالتق مترتخا دق . مكحور راكفأ فراع انأ ينإ .ليئارسإ تيب

 مكالتق نإ «بابرألا بر لوقي اذكه ءاذه لجأ نمف .ىلتقلا نم اهقرط متألمأو

 ,بابرألا بر لوقي مكيلع هبلجأ فيسلاف .فيسلا نم متعزج دق .اهطسو

 فيسلاب .اًماكحأ مكيف عنصأو «ءابرغلا ديب مكملسأو ءاهطسو نم مكجرخأو
 نوكت ال يهف . برلا انأ ينأ نوملعتو . مكمك احأ ليئارسإ موخت ىلعو ع, نوطقست

 ,مكنيدأ ليئارسإ دودح ىلع .اًموحل اهطسو يف نونوكت ال متنأو «لجرملا مكل

 اي كرابو . يماكحأ اولعفت ملو « ياياصوب اوكلست مل مكنوكل ْبرلا انأ ينأ نوملعتو

 . ديس

 1١17-5 ددع 2١8 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 علا مئاكاو ايبكأ ىلاو تويلاغ ناك" ذو . احا اي ديه اي كراب

 نأب سانلا نذأي اذه نأ ةولرش ذإ «ربنملا مامأ ردح « سلوب ىلع اًعم دوهيلا

 نويلاغ لاق « مّلكتيو هاف حتفي نأ ديري سلوب ناك ذإو . سومانلا نم اًولخ هللا اودبعي

 « حبق وأ لجد وأ «ءيدر ءيش ىلع «دوهيلا اهّيأ اي «نومصاختت متنك ول :دوهيلل
 ىلع وأ «ءامسأ ىلعو ةملك ىلع ىواعد تناك نإف . مكلبقأ بجاولاب تنكل
 ,رومألا هذهل اًيضاق نوكأ نأ ديرأ ال انأ ينأل «مكنيب ام نوملعت متنأف ءمكسومان

 اوناك و «ةعامجلا خيش « سيناتسوسل ءافنحلا عيمج طبضف .هربنم مادق نم مهدرطو

 «ةريثك اًمايأ كانه سلوب ثكم املو . مهنع لفاغتم نويلاغو «ربنملا مادق هنوبرضي

 اليقسيرف هعم ءاجو .ايروس ىلإ اقلطنم رحبلا يف راسو , مالسلاب ةوخولا عدو

 ءاّرذن رذن ناك هنأل (ةّيركنك) سارخنق يف هسأر قلح ال . سالوقاو (ةلكسرب)
 هنم نوبلطي اوناكو «دوهيلا عم ملكتي ناكو عمجملا سلوب لخدف « سسفأ ىلإ ىهتناو
 يتآلا ديعلا لمعأ نأ اًمئاد يل يغبني هنإ لوقي ناك ذإ , عطُي ملف « مهدنع ثبلي نأ
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 ىف امهكرتف اليقسرفو سالوقا امأو .اًضيأ مكيلإ عجرأ هللا دارأ نإو « ميلشروأ يف

 «ةعيبلا دالوأ ىلع ملسف «دعصو «ةيراسيق ىلإ ءاجو ءرحبلا يف وه راسو سسفأ
 دالب يف اناكمف اناكم فاطف جرخ « ةمولعم اًمايأ كانه ناك املو . ةيكاطنأ ىلإ قلطناو

 . ديس اي كرابو .ذيمالتلا تّبثي ناك ذإ «ةيطالغو (ةيجيرف) ايجورف

 2.١ حاحصإ . سياسولوك لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ددع 8.١٠"

 نم رتفن مل « مكر بخب انعمس موي ذنم اًضيأ نحن اذهلو . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 لكبو «ةمكح ّلكب هللا ةاضرم ةفرعم اوئاتمت نأب «ءاعدلاو مكيلع (ةالصلا) ةولصلا

 ؛حورلا ةاناو ريص الكب «هدجم ةمظعك ءةوق لكب اووقتو هللا هف رع أومنتو

 نم انذقنأو .رونلا يف نيسيّدقلا ثرإ بيصنل انلّمأ يذلا رورسلاب بآلا هللا اوركشتو

 صاالخلا هب انل راص يذلا كلذ « بيبحلا هنبا توكلم ىلإ انب ءاجو «ةملظلا ناطلس

 قلخ هبو .قئالخلا عيمج ركبو «ىري ال يذلا «هللا ةروص وه يذلا بونذلا نارفغو

 مئاق هبو ء«ءيش لك لبق وهو ع قلخ هبو هديب ءيش لكو . نيطالسلا وأ ءاسؤرلا وا

 . ءيش لك حلاصُي هدي ىلعو . ءىلملا لك هيف لحي نأ دارأ هنأل ءلكلا ىف لوألا

 كيا كرار . ضرألاو ءامسلا يف ام ؛ هبيلص مدي هدي ىلع حلصأو

 .١٠-581( صر مالآلا ءاعبرأ نم ةثلاثلا ةعاسلا

 . يكينولاست لهأ ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 1١ ١١ ددع ١ حاحصإ

 ةعامج ىلإ سواتوميتو سناولسو سلوب نم .يتوخإاي ءديس اي كراب
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 ءانيبأ هللا نم مالسلاو مكعم ةمعنلا « حيسملا عوسي انّبربو بآلا هللاب نييكينولاستلا

 يف مك ركذنو .مكعيمج نع نيح لك يف هللا ركشن اننإ . حيسملا عوسي انّبر نمو
 ربصو «مكتبحم بعتو مكناميإ لامعأ بآلا هللا مادق ركذنو .اًمئاد انتاولص

 نأل هللا ءاّبحأ يتوخإ اي «مكباختناب نوفراع نحنو . حيسملا عوسي انّيرب مكئاجر
 بلطلابو ءاّضيأ سدقلا حورلابو ةّوقلاب لب ءطقف لوقلاب مك دنع نكي مل انريشبت
 انب متهّبشت دق. متنأو . مكلجأ نم مكنيب انك فيك اًضيأ نوملعت متنأو .قذاصلا

 عيمجل الاثم مترصو «سدقلا حورلا حرفبو « ميظع قيضب ةملكلا متلبق ذإ ءانبربو
 اينوديكامب ال ءانّبر ةملك تعمس مكنم نأل .اييكاو ءاينوديكامب نيذلا نينمؤملا

 مكنع لوقن نأ جاتحن ال يكل «دلب لك يف هللاب مكنامبإ عاش دق لب .طقف اييكاو

 ةدابع نم هللا ىلإ متلبقا فيك و «مكيلإ انلخدم ناك فيك نوربخي مهف .اًئيش

 هماقأ يذلا عوسي هنبا ءامسلا نم نوجرتت ذإ « يقيقحلا يحلا هللا اومدختل «ناثوألا

 .دّيس اي كرابو . يتآلا بضغلا نم انيجني يذلا تاومألا نيب نم

 (8 88م1 ص) رارسألا سيمخ ءاسم

 ١-١١ ددع 2١7 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 سأر مكل نكيلف رهشلا اذه :رصم ضرأ يف نورهو ىسومل برلا لاقو
 يف :ليئارسإ ينب ةعامج لكل الوق .ةنسلا رهشأ عيمجل لوألا مكل نكيل .رهشألا

 ناك نإف . مهلئابق تويبل افورخ مهنم لجر لك ذخأيلف ءرهشلا اذه نم ةرشع

 م نإ : هر ولا" ا 0 ال حب قرا 6 نا بنك ذل اهو رص وق ونت نابع دلك اه هضافك" ديو"

 اذه نم رشع عبارلا مويلا ىلإ مكل اظوفحم نوكيو .نوذخأت «ءادجلاو منغلا

 نم اوّدْحتأيلو": سئتشلا بتورغ دنع ليئارسإ يتب ةعامج بعش لك هحبذيلو . رهشلا

 اولكأيلاو ٠ اهب هنولكأت' ىتلا تويبلا ىلعو نيتمئاقلاو نيتفكسالا ىلع اوحضنيو همد
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 دغلل اًئيش هنم اوقبت ال .هيطيو هعراك او هبساوو . رانلا ىلع اًيوشم لب «ءاملاب اخ وبطم

 كديدحأو 2 ةدودشم مك ؤاقحو هنولكأت اذكهو . رانلاب هوقرخأ ىدغلل هنم ىقب امو

 ددع 2.7٠ حاحصإ .دّيس اي كرابو , يناثلا مايألا (رابخأ) رفس نم ةيناث ةءارق

 ١-8

 تيب ىلإ اًضيأ لئاسر بتكو .اذوهي تيبو ليئارسإ عيمج ىلإ ايقزح لسرأ مث

 هلإ برلل اًحرف اوعنصي اميكل «ميلشروأ يف ْبرلا تيب ىلإ اوتأيل ءاّسنمو مارفأ

 احرف اوعنصي يكل ميلشرواب يتلا ةعامجلا لك و ؛هؤامظعو كلملا رواشتو .ليئارسإ

 ؛ نامزلا كلذ يف هولعفي نأ اوعيطتسي مل مهنوكل ٠ يناثلا رهشلا يف ليئارسإ هلإ برلل

 . ميلشروأ ىلإ اوعمتجا اونوكي مل بعشلا يملعمو ٠ نسا سال
 لوقلا 07 اوماقف .. ايتاربما يعش لك نيغأبو للملا دع مالكلا ( هيو

 اوعنصيو اوتآيل . ناد ىلإ ىتح عبس رئب نم : ليئارسإ عيمج ىف هوعاشأو :ةوعتضيا

 داصقلا قلطناف . اًدج مهانغ رثك دق ناك هنأل « ميلشروا يف ليئارسإ هلإ برلل اًحصف

 ينب اي اوبوت :نيلئاق كلملا رماب ءادوهيو ليئارسإ عيمج يف هئامظعو كللملا لئاسرب

 مكنم تدجو يتلا اياقبلا دريف . ليئارسإو قحساو ميهربإ هلإ برلا ىلإ ليئارسإ

 هلإ برلا اودحج نيذلل مكتوخإو مكئابآ لثم اونوكت الف . (روشأ) روثأ كلم يدي

 . مكئابا ريظن مكقانعأ اوظلغت الف اًضيأ نآلا اًمأو . تورت املك ةنعلل مهملسأف . انئابا

 مكنع فرصيل « مكهلإ برلا اودبعاو .دبألا ىلإ . سدقت يذلا سدقلا ىلإ اولخدا

 . ديس اي كرابو .هبضغ زجر

 ١9-55 ددع .5 حاحصإ .دّيس اي كرابو .لوألا ارزع رفس نم ةثلاث ةءارق

 ةنهكلا نأل ,لوألا رهشلا نيراسلا مويلا يف اًحصف يبسلا ونب عنصو

 ةنهكلا مهتوخالو «يبسلا ينبل حصفلا يف فارخلا اوحبذو ءاّكم اوقنت نييواللاو
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 ةساجن نم دعتبا نم لك . لباب يبس نم اودعص نيذلا ليئارسإ ونب لكأو .اًضيأ مهلو
 مايأ ةعبس ريطفلا ديع اوعنصو .ليئارسإ هلإ ْبرلا مادق اولصيل ضرألا بوعش

 لمعب مهيديأ ددشيل « مهيلإ (روشأ) روثأ كلم بلق ٌدرو مهحرف برلا نآل ( حرفلاب

 . ديس اي كرابو .ليئارسإ هلإ برلا تيب

 ١١-51١ ددع .54 حاحصإ .ىلوألا لوسرلا انحوي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 بجاولابف ءاذكه انّيحأ دق هللا ناك نإ «ءاّبحالا اهّيأ . يئاّبحأ اي ,دّيس اي كراب

 ءاّضعب انضعب بحن انك نإف . طق ٌّدحأ هري مل هللا نإ .اًضعب انضعب بحي نأ اًضيأ

 هنأل ءانيف تباث وهو ءهيف نوتباث اننأ ملعن اذهبو .انب لمكت هتّبحمو ءانيف تبثي هللاف
 لكف .اًصلخم ملاعلل هنبا لسرأ بآلا نأب دهشنو ءانيأر نحنو .هحور نم اناطعأ
 نحنو .هللا يف ُتباث وهو «هيف ٌتباث وه هللا نإف «هللا نبا وه عوسي نأب فرتعي نم

 تباث وهف ةّبحماب تبثي نم لك و «ةّبححا وه هللا نإ .انوحن هلل يتلا ةّبحماب انفرعو انمأ

 امك هنأل .نيدلا موي يف هجو رارفسا انل نوكيل انعم هتّبحم متت اذه يفو .هللا يف

 ةلماكلا ةّبحملا نإ لب «فوحخ ةّبحْما يف سيل ملاعلا اذه يف .اًضيأ نحن اذكه وه ناك

 . ةبحماب لماك ريغ فئاخلاو «عزفلا يف وه فوخلا نوكل ءاجراخ فونخلا حرطت

 يا كل لا ار ا قاد نال را هللا نآلا نحن بحنلف

 نأ ردقي فيك «ىري يذلا هاخأ بحي ال يذلا نأل «بذاك هنإف ءهاخأ ضغبي

 ببحيلف هللا بحي نم نأب «هنم اهانلبق دق ةيضولا هذهو . ىري ال يذلا هللا بحي

 ليس اي .كرابو ءاضيأ ةاخأ

 .ه حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١-ك ددع

 وكنأ امك ..ةديدج .ةلبج اونوكتل «قيتعلا ريمخلا وكنع اوفظنف .اهلك ةنجعلا رّمخي

 ريمخلاب ال ديعلا عنصن اذه لجأ نمو .انببسب حبذ يذلا حيسملا وه انحصف نأل «ريطف
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 مكيلإ تبتك دقو .ةسادقلاو ةواقنلا ريطفب نكل «ثبخلاو ءرشلا ريمخب الو «قيتعلا
 نع وأ . ملاعلا اذه يف نيذلا ةانزلا نع لوقأ تسلو .ةانزلا اوطلاخت الأب «ةلاسرلاب

 م اوجرخت نأ متمزتلال الإو «ناثوألا يدباع نع وأ ,ةفطخلا نع وأ « نيمشاغلا

 ءاّخأ ىعدُي ٌدحأ ناك نإ ينعأ ءاوطلاخت الأب مكل هتبتك دق يذلا اذه امأ . اًضيأ ملاعلا

 دوق ىامماك وا ادم را ياماش وا ىضانوألا ياهو اتساع هاكر ناككو
 امأ . نيلخادلا متنأ اونيد . نيجراخلا نيدأ انأ يل امو .زبخلا هولكاؤت ال ءاذكه ناك

 .دّيس اي كرابو . مكنيب نم ثيبخلا اوعفراف . مهنيدي هللا نإف « نيجراخلا

 (7؟7 5 ص) رارسألا سيمخ ليل نم ىلوألا ةموقلا

 ١. حاحصإ . سياسولوك لها ىلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 /م-١1 ددع

 سواتوميتو هللا ةئيشمب حيسملا عوسي لوسر سلوب نم .يتوخإ اي «ديس اي كراب
 مالسلا « حيسملا عوسيب نينمؤملاو نيسيّدقلا ةوخإلا نم سياسولوكب نم ىلإ «خألا

 ميا عرس الرمال رجال يح رص يردي ل اسر بم

 عيمجل مكتدومبو « حيسملا عوسيب مكناميإب انعمس ذنم مكيلع يلصنو « نيح لك يف

 ةملكب اًمددق هومتعمس يذلا كلذ .ءامسلا يف مكل ظوفحم ا ءاجرلا لجأ نم نيسيّدقلا

 موي ذنم مكيف يه امك ومنتو رمثتو ءايندلا لهأ رئاسك مكل اهب رّشُب يتلا ريشبتلا ى ةح

 ىلا بيبا اديجم كمارو ونا رقلا نم متملعت ام ىلع قحلاب هللا ةمعن متفرعو « متعمس

 .دّيس اي كرابو .حورلاب مكتدومب انملعأ وهو , حيسملل نيمأ مداخ مكنع وه

 (884-886 صر رارسألا سيمخ ليل نم ةيناثلا ةموقلا
 ددع 24 حاحصإ .نييناربعلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 ١ه-١1

 تاريخلا رابحأ ميظع ناكف «ءاج يذلا حيسملا امأف . يتوخإ اي ,دّيس اي كراب
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 نم نكت ملو «يدايألاب ةعونصملا ريغلا ةلماكلاو ةميظعلا ةّبقلا لخدو « عنص يتلا

 سدقملا تيب هسفن مدب لخد هنكل ,« لوجعلاو ءادجلا مدب لخدي ملو .قئالخلا هذه

 ةلجعلا دامرو «لوجعلاو ءادجلا مد ناك نإف . يدبألا صالخلا دجوف «ةدحاو ةّرم

 يذلا حيسملا مد نآلا يرحلاب مكف «مهدسج ريهطتل مهسّدقيو نيسندملا ىلع شري
 مدخنل «ةتيملا لامعألا نم انتين نآلا فظننلف . بيع الب هلل يدبألا حورلاب هسفن بّرق

 هتوب صالخلا راص ذإ «ثيدحلا قاثيملا طيسو وه راص اذه لجأ نمف . حلا هللا

 . يدبألا ثاريملل اوعد نيذلا كئلوا دعوملا لاني يكل « ميدقلا قاثيملا اوّدعت نيذلل

 . ديس اي كرابو

 (١/م-١5ه ص) رارسألا سيمخ ليل نم ةفلاثلا ةموقلا

 ١17-50 ددع ”*١, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 لك تومتو «ةليللا هذه رصم ضرأ يف ربعأ انأ :نورهو ىسومل ّبرلا لاقو
 0 ا لكل أر لا ل سابا نس رسم كر ركل
 رظنأف .اهيف متنأ يتلا تويبلا ىلع ةمالعلل مدلا اذه مكل نوكيو « نييرصملا ةهلآ

 ضرأ يف انأ تبرض ام اذإ «ةدابإلل توملا مكل نوكي الو «مكنع زوجأو «مدلا

 د نيكل يضم ذيع ءيرلل ذيع ةوهعاو. ةركذت ويلا اذه مكل ةوكيو.. ريض

 نم ريمخلا نوعزنت لوألا مويلا نمو ءريطفلا نولكأت مايأ ةعبس .هنوعنصت رهدلل

 نم «ليئارسإ نم سفنلا كلت دابت مكتويب نم ٌريمخ هب ام لكأي نم لك نأل مكتوي
 عباسلا مويلاو .اًسّدقمو اًمولعم نوكي لّوألا مويلاف . عباسلا مويلا ىتح لّوألا مويلا

 هلكأي يذلا ءيشلا الإ لمع ىندأ امهيف لمعي الو .اًسّدقمو اًمولعم مكل نوكي

 تجرخأ مويلا اذه يف ينأل ءريطفلا اوظفحاو .مكل لمعي وهف .طقف ناسنإلا

 رهشلا ق»ابالبألا ًاسومان مكلايجأل مويلا اذه نوظفحت و .رصم ضرأ نم مكشويج
 يداحلا مويلا ىتح ريطفلا نولكأت ءاسملا دنع رهشلا نم رشع عبارلا يف لّوآلا

 را رو اين دقو اال إزأ ةقمب «ءاسملا دنع وهشلا نم نيرتعلاو
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 نيكاس نمو ءابرغلا نم ع ليئارسإ ةعامج نم سفنلا كلت كلهت :ٌريمخ هب ام لكأي

 .كرابو .اًريطف نولكأت مكنكاسم عيمج يفو «ريمخ هب ام اولكأتال . ضرألا

 ددع ٠”*. حاحصإ .دّيس اي كرابو , يناثلا مايألا (رابخأ) رفس نم ةيناث ةءارق

 1-١١

 ىف اوين و «ايبرلا تيب ىل هقول اوؤاجو ,نويواللاو ةنيكلا سدقتو لدي
 ذخأت ةنهكلا تناكو .برلا يبن ىسوم سومانب بتك امك اوري اميكل مهعضاوم

 نويواللا ماقو .اوسّدقتي مل ليئارسإ بعش نم اًريثك نأل « نييواللا يديأ نم مدلا

 ردك أل , ينزل سلق كل "دال ودب نم لك" نوراخنب اوتاكو .نالمملبا حي ىلع
 ةعبرالا ءالؤه 227000 اًسنمو مارفأ تيب نم ليئارسإ بعش يف ناك
 ايقزح ىلصف . سومانلل اف لاح حصفلا اولكأ مهنوكل ءاورهطتي مل نيذلا طابسألا

 ءانبلق انحلصأ اننأل «ليئارسإ بعش لك نع حفصي حلاصلا ّبرلا :مهل لاقو مهيلع

 ءاّيقزح توصل ّبرلا عمسف .انم رهطأ نكي مل ٌسدقلا نإ .انئابآ هلإ برلل حلصنل

 (مهمف ةحبستب نويواللا . ميظع حرفب موي لك برلا نوحبسي اوناكو , مايا

 . ديس اي كرابو . مهتاديجمتب ةنهكلاو

 ؟1”*7ذ١/ ددع . © حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لايقزح ةءوبن نم ةئلاث ةءارق

 رقبلا نم ًالجع ذخ ؛ لوألا رهشلا نم موي لّوأ ىف . بابرألا بر لوقي اذكه

 ةعبس يف عنصي اذكهو .ةلخادلا رادلا ةفكسا ىلعو حبذملا اياوز عبرأ ىلعو تيبلا

 رهشلا نم رشع ةعبرا يفو .تيبلا نورهطيو .لاضلاو لهاجلا لجرلا رهشلا نم
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 كلذ يف ربّدملا مّدقيو . مايأ ةعبس ريطفلا نولكأتو «ديعلاو حصفلا مكل نوكي لّوألا

 ايدج موي لكو . اهيف بيع ال شابك ةعبسو « لوجع ةعبس « برلل ةمات اًدوقو مدقي

 داس ترو يملا يعل لا ب

 +١0: ١ 4.-#8"ه ددع ١5, حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ا ا يسارا ياحأ اي كساب كرا

 3 نآلا اهسرعتاف ا ل نأب سلوبل ةملكلا هذه

 بتوئامور سانا نحو هلك بعشلا مادق انودلج بنذ ريغب : سلوب هل لاق . ماالمسب

 .انوجرخيو مه اوتأيلف نكل . الك 010005 نآلاو . نجسلا يف انوقلأو

 امهنأب اوعمس ذإو .مهل ليق يذلا مالكلا اذه طرشلا ةالول اولاقو نودالجلا قلطناف

 املف .ةنيدملا نم الّوحتيو اجرخي نأب امهنم اوبلطو امهيلإ اوتأف ءاوفاخ ناينامور

 ازاجو .اجرخو مهايّرعو ةوخإلا كانه ايأرو ءايدول ىلإ الخد , نجسلا نم اجرخ

 عمجم ناك ثيح يكينولاست ىلإ ايتأو «ةنيدملا (ةينولبأو) اينولوفاو سيلوبيفمأ ىلع

 ددع 2٠١ حاحصإ .نييناربعلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
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 ةروص اال ةديتعلا تاريخلا لظ اهب ناك ةعيرشلا نإ .يتوخإ اي .ديس اي كراب

 طق عطتست مل ةنس لك بّرقت حئابذلا كلت تناك نيح اذه لجأ نمف . اهنيعب ءايشألا

 نم اوحارتسا اوناك ىسع ءاولمك دق اوناك مهنأ ولو .اهنومّدقي نيذلا لّمكت نأ

 .ةدحاو ةّرم اورّهطت دق نيذلا اياطخلاب دعب جلتخت نكت مل مهتين نأل « مهنيبارق

 كاويثلا مدليطتيي لو رو و ارا ارادت نورك ذي اوناك مهنكلو

 حئابذلاب رست مل:كنإ :ملاعلا هلوخد دنع لاق اذه لجأ نمف .اياطخلا رّهطي نأ ءادجلاو
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 مالآلا عوبسأ

 :تلق دئنيح ءاياطخلا ضوع ةماتلا دوقولا درت ملو .اديع نادم يالا « نيبارقلاو

 .ةداغأ لاقو ملا ايقلت سم لنغأ نأ يادكلا سار ىف ىلع ةينويكم هنأل تا اذنأاه
 ىلع بّرقت تناك ىتلا كلت اياطخلا ضوع ةماتلا دوقولاو نيبارقلاو حئابذلاب رست مل كنإ

 لوقلا لطبأ هذهبف .هللا اي كتّرسم لمعأل تأ اذنأاه :اهدعب لاقو . سومانلا ىف ام

 يتلا اهنيعب حئابذلا كلت بّرقي ناكف . موي لك مدخيو موقي ناك رابحأ ميظع لك نأل

 ءاياطخلا نع ةدحاو ةحيبذ بارق هنإف اذه اماف . اياطخلا رهطت نأ طق ردقت نكت مل

 تحن ائطوم هؤادعا عضوت ىتح نآلا ثكام وهو . دبأالا ىلإ هللا نيمب نع نم سلج مث

 .ديس اي كرابو. ..دبألا ىلإ هي نونقي نيذلل دحتاو تابرقبب امكأو,...هيهلق

 (؟ ١8-41١ ص) رارسألا سيمخ حابص

 5١-58 ددع ١5., حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ءيكالابقل اذه هاهو يكل ا ولع : ول لاقو ليئاسإ نتي تيان بري اعكر

 مدلا نم اوّشرو .فورخلا مدب اهوسمغاو فوز ةمزح اوذخو .حصفلل اوحبذاو
 هتيب باب نم مكنم ّدحا جرخي ال متنأو .نيتمئاقلاو نيتفكسالا ىلع ءانإلا يف يذلا

 نيتفكسالا ىلع يذلا مدلا ىأر اذإف . نييرصملا برضيل ربعي ْبرلا نإف . حبصلا ىلإ

 .اهدسفيو مكتويب لخدي نأ دسفملا عدي الو .باوبألا نع زوجيف «نيتمئاقلاو

 ضرألا متلخد ام اذإو .دبألا ىلإ ةَّنُّس مكئانبألو مكل نوكيو « مالكلا اذه اوظفحاف

 هذه ام مك ونب مكل لاق اذإو .ةدابعلا هذه اوظفحاف «لاق امك برلا مكل اهيطعي يتلا

 يف ليئارسإ ينب تويب ىلع زاتجا امنيح ٌبرلا زاجم ةحيبذ يه مهل اولوقف «ةدابعلا

 ونب جرخو ٌبرلل دجسو بعشلا انجف .انتويب صلخو نييرصملا برض نيح ءرصم

 . دّيس اي كرابو .نورهو ىسوم ّبرلا رمأ امبسح اوعنصو «ليئارسإ

 ١ "5 ةدغ ع8 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ددعلا رفس نم ةيناث ةءارف

 نم ليئارسإ ينب جورخ نم ةيناثلا ةنسلا يف ءانيس ةيرب يف ىسوم برلا ملكو
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 عبارلا يف «هنيح يف حصفلا ليئارسإ ونب عنصيل :هل لاقو لّوألا رهشلا يف ءرصم

 هر رحل هنيح يف هعنصيلف . ءاسملا دنع رهشلا اذه نم رشع

 رهشلا نم رشع عبارلا يفف . حصفلا اوعنصيل «ليئارسإ ينبل ىسوم لاقو .هماكحأو
 , ليئارسإ ونب عنص اذكه «ىسوم ّبرلا رمأ امك «ءانيس ةيّرب يف ءاسملا دنع لّوألا

 . مويلا كلذ يف حصفلا اوعنصي نأ اوعيطتسي مل « سانلا سفنأب نوسندتملا لاجرلاو

 . سانلا سفنأب نوسندتم اننإ :امهل اولاقو مويلا كلذ يف نورهو ىسوم نم اوندف

 :ىسوم مهل لاقف . ليئارسإ ينب نيب «هنيح يف ّبرلل ًانابرق بّرقن الو عنتمن اذاملف
 :هل لاقو ىسوم ّبرلا ملكف . مكيلع برلا هب رمأي ام انأ عمسأو « مكناكم يف اوموق

 «ةديعب قيرط يف وأ , سفنب اًسندم ناك اذإ لجرلا نإ :منهل قو ليئارسإ تب ملك

 يناثلا رهشلا نم رشع عبارلا يف هوعنصيلو «برلل ًاحصف عنصيلف « مكلايجأ يف وأ
 هنم اورسكي الو «حابصلل اًميش هنم اوقيُي الو «رئارملاو ريطفلاب هولكأيلو ءءاسملا دنع

 نكي ملو ءاًرهاط لجرلا ناك اذإو .اهلك حصفلا ةيصو بسح هوعنصيلو .اًمظع

 مل هنأ لجأ نم اهبعش نم سفنلا كلت دبتاف «هنيح يف حصفلا عنصي ملو «قيرط يف
 . كرابو . هنيح يف برلا نابرق برقي

 ددع ,”ه حاحصإ .دّيس اي كرابو , يناثلا مايألا (رابخأ) رفس نم ةثلاث ةءارق

 رك

 منغلا نم 500 حصفلا ديع نيرضاحلا بعشلا .ىتي (ايشوي) ايسوي ىطعأ مث

 هذهو .فاللآ ةثالث رقبلا نمو نشر ةيقز سانا نينو د وعلا نااار

 ةنهكلاو بعشلل هورذن ام مهقازرأ نم اومّدق اًضيأ هؤامظعو .كلملا لام نم اهلك
 نم حصفلل ةنهكل اوطعأو «ّبرلا تيب ةمّيا ليئاحانو بيير , نييواللاو

 ايبشحو هيخأ نبا ايعمشو ايناناحو .ةئام ثالث رقبلا نمو «ةئام تسو نيفلأ يشاوملا

 . ةئامسمخ رقبلا نمو « فالآ ةسمخ يشاوملا نم حصفلل نييواللا اوطعأ « ليئاعزيو

 اوحبذو .مهماسقاك نويواللاو «مهتمدخ ىلع ةنهكلا تفقوو ةمدخلا تاّيهتف

 حئابذلا نوّيواللا خلسو «مدلا نم ةنهكلا حضنو « كلملا رمأ بسح حصفلا
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 رفس يف بوتكم وه امك برلل اًنيرقت « مهلئابقو مهتويب ماسقأك اهومسقيل اهوعفرو
 رفس يف ام بسح رانلا ىلع حصفلا اووشو ءرقبلا نم كلذك و .ىسوم سومان

 رس اب نبأ ملا ييفلا ارع رفا نو رياح يب دب كرب
 ةّبحما نآل « ضعب مكضعبل ةراح ةّبحم ءيش لك لبق مكل نكتلو .ةالصلل اوظقيتساو

 هبيرق مكنم دحاو لك مدخيلو . رمذت ريغب ءابرغلل نيبحم اونوكو . اياطخلا ةرئك رست

 ملكتي نمو . ةزرفملا هللا ةمعن ىلع ءانمألا ةمراهقلا لثم «هللا نم اهيطعأ يتلا ةبهوملاب

 (ام لك ) املك يف حيسملا عوسيب هللا دجمتي اميكل هللا نم اهيطعأ ىتلا ةّوَقلاب هنأك

 ال ,ءاّبحألا اهيأ . نيمأ نيدبآلا دبأ ىلإ ةماركلاو ةحبستلا هل يذلا كاذ «هنولعفت

 ريصت اهنوك نم مكل ضرعي بيرغ ءيش اهنأك « مكبيصت يتلا براجتلا نم اوجعتت
 اوجهتبتو اوح رفت 26 حيسملا ماالاب نوك يشل 6 اوحرفا نكل . مكناحتمال

 هللا حور نأل مكابوطف « حيسملا مسا لجأ نم مترّيُع نإو .هدجم روهظ دنع اذكه
 لعافلاك وأ «صللاك وأ لتاقلاك طقف مكنم ٌدحأ ملأتي الف . مكيف حيرتسي «دّجمملا

 نامزلا نأل «هنيع مسألا اذهب هللا حبسيلف لب « لجخي الف حيسملاك ملأت نإو .ّرشلا

 نيذلا ةرخآ نوكت فيكف «انم هؤدب ناك نإف . هللا تيب نم مكحلا هيف أدبي يذلا وه

 دربأ ةيطاخلاو" قئانملا» .  ضلي داكلاب .«قيصلا .كاك تاو هللا ةزاشن ثوغيظي ل

 مهسفنأ هل ل وع د وتسي (هللا ةدارإ بسح نوملأتي كلا «ءالده لجأ نمف . كج وي

 .ديس اي كرابو ..قداصلا قلاخلل اهنأك :ةنسحلا لامعألاب

 حاحصإ .نييشنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 م 1١:1١ ب ممب-4١ ددع لد

 . ناثوألا ةدابع نم اوبرها , ىئاّبحأ اي اذه لجأ نمو .ىتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 اهكرابن يتلا كلت ركشلا سأكف .هلوقأ ام متنأ اوضقاف «ءامكحلل لاقُي امك لوقأ
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 كييف هك قى لا بكل يذلا زبخلا كاذو ؟حيسملا مد ةكرش ىه تسيلأ

 اننأل ءّدحاو ٌّدسج انعمجأب نحن اذكه ءنآلا ٌدحاو زبخلا كاذ نأ امك و . حيسملا

 ةرذلا أ ضيلا و نيدسللا ايئارسإ لآ ىلإ !ورظلا. , دجاولا ريشا كاد رم لوادس انلك
 وأ «ءيش نثولا نإ :نآلا لوقأ اذامف . حبذملا ءاكرش اوناك حئابذلا نولكأي اوناك

 نيطايشلا هنوحبذي امنإ ءءافنحلا هحبذي يذلا نأ ريغ .ًالك .ءيش نثولا ةحيبذ

 نأ [سيطتنت ناو. قيطايقلا ءاك رش اونوكت نأ .ديرآ تيسلو ..هلل أل [نيطايشللو

 ةدئامبو انّبر ةدئامب اوكرتشت نأ اوردقت نلو .نيطايشلا سأكو انّبر سأك اوبرشت
 « ءيش لك يل لحي دق .هنم ىوقأ نحن لهف .انّبرل ةريغ راغن اناسع ٌوَأ . نيطايشلا

 الف . ينبي ءيش لك سيل نكلو يل حابم ءيش لك . عفني ءيش لك سيل نكلو
 عابُي (ام لك و) املك و . اًضيأ هبحاصل وه ام لب « طقف هسفنل وه ام مكنم دحأ بلطي

 نإف .برلل اهلامكب ضرألا نأل «ةّينلا لجأ نم هنع صحف الب هولكف ءرزجملا ىف
 عضوي (ام لك) املك نم اولكف «هعم اوقلطنت نأ متببحاو ءافنحلا دحأ مكاعد

 اولكأت الف ناثوألا ةحيبذ هذه ٌدحأ مكل لاق نإف . ةّينلا لجأ نم صحف الب «مكمادق
 اذاملو . لئاقلا ةّين لب « مكتّين ينعأ تسلو .ةّينلا لجأ نمو ءمكل لئاقلا لجأ نم

 انأ ام ىلع يرتفي اذاملف « فرصتأ ةمعنلاب انأ تنك اذإو . نيرخآ ةّين نم ىتيرح نادت

 . هللا ديجمتل ءىش لك اولعفاف «ًائيش متعنص وأ متبرش وأ نآلا متلكأ نإف .ركشأ

 يف دحأ لك يضرأ دق اًضيأ ينأ امك هللا ةعامجلو ممأللو دوهيلل ةرثع الب اونوكو

 . اويحي يكل « نيريثكلل ةعفنم وه ام لب « يل ةعفنم وه ام بلطأ الو .ءيش لك

 . كيس

 (14١"-5؟١84 ص) رارسألا سيمخ نم ةثلاثلا ةعاسلا

 ه.-47 ددع ”١., حاحصإ .دّيس اي كرابو ,.جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 « بيرغ نبا لك هنم لكأي ال :حصفلا ةّنس هذه «نورهو ىسومل ٌبرلا لاقو
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 بيرغلا امأ .هنم ذئئيح لكأيلف «هومتنتخ اذإف .ةّضفب ىرتشم لجر دبع ُلكو

 جراخ اًكيش محللا نم اوجرخت الو ءدحاو تيب يف لكؤيلو .هنم لكأي الف ريجألاو

 نكس اذإو .ليئارسإ ةعامج لك ةعنصتلو .اًمظع هنم اورسكت الو «تيبلا نع

 . هعنصيل ذقنيح مّدقتيلف هنم ركذ لك نتخ اذإف «برلل احصف عنصو بيرغ مكعم

 ءابرذلل ساو يومان نكات تلقا رك ذم لكاي أل ضرألا وكاني ل نكلو
 ٌبرلا رمأ امك مهعيمجب ليئارسإ ونب لعفف . مكنيب نونكسي نيذلا ضرألا ينكاسلو

 . ديس اي كرابو .نورهو ىسوم

 ١-/ ددع ,.7 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,رابحألا رفس نم ةيناث ةءارق

 يتلا برلا دايعأ :مهل لقو ليئارسإ ينب ملك :هل لاقو ىسوم برلا ملكو
 عباسلا مويلاو « لمعلا نولمعت . مايأ ةتس دايعأ يه هذهف «ةسّدقمو ةمولعم اهنوعدت

 ىف ينال تيمنا : لمع 15 هفء.اولمعت ال. يرلا انتفع نكيلف .ةةيعارلاو تيشلا

 عبارلا يف اهنيح يف اهنوعدت يتلا ةسّدقملاو ةمولعملا ّبرلا دايعأ هذه . مكنكاسم عيمج

 رهشالا اذه نم رشع سماخلا يفو .برلل حصفلا ءاسملا دنع لّوألا رهشلا نم رشع

 امولعم مكل نوكي لّوألا مويلاف . ريطفلا نولكأت مايأ ةعبس .برلل ريطفلا ديع هنيعب

 مويلاو « مايأ ةعبس برلل نيبارق اوبّرقو . تاعانصلا لمع لك هيف نولمعت ال اسّدقمو

 . ديس اي كرابو .تاعانصلا لمع لك هيف اولمعت الو اسّدقمو امولعم نوكي عباسلا

 ددع .ه حاحصإ .دّيس اي كرابو , يناثلا مايألا (رابخأ) رفس نم ةفلاث ةءارق

5-1 

 رشع عبارلا مويلا يف حصفلا لمعو برلل اديع ميلشروا يف (ايشوي) ايسوي عنصو
 نييوالل لاقو , برلا تيب مدخ ىلع مهتسارح يف ةنهكلا ماقأو ءلّوألا رهشلا نم

 يذلا تيبلا يف سدقلا توبات اولعجاو « برلل اوسّدقت :ليئارسإ ينب عيمج يف نيمئاقلا

 نآلاو .اًضيأ مكفاتكأ ىلع هولمحت نا مكل سيل .ليئارسإ كلم دواد نب ناميلس هانب

 بتك امك مكئابا بلقو , مكبلق اوحلصأو « هبعش ليئارسإو , مكهلإ برلا اومدخاف
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 .اوسّدقتو حصفلا اوحبذإ .نييواللا تيب ماسقأك .بعشلا ينب مكتوخإو مككئابا

 .5 حاحصإ .نييتنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ددع 1١-١١

 عم ةموصخ هل ناك اذإ مكنم ناسنإلا ئرتجي دقو .يتوخإ اي ءدّّيس اي كراب

 نونيدي راهطألا نأب نوملعت الَّوأ .راهطألا ماّدق ال «ةمثألا ماّدق همكاحُي نأب «هيخأ

 الأ .ةريغصلا اياضقلا اوضقت نأل ًالهأ متسلفأ ءمكب نادُي ملاعلا ناك نإو . ملاعلا
 ةعزانم مكنيب ناك اذإ نكلو . ملاعلا اذه ءايشأ يرحلاب مكف . ةكئالملا نيدن اننأ نوملعت
 اذكهف .مكيرخل اذه لوقأ امنإو .ءاضقلل ةعيبلا يف نم ىندأ اوسلجأف ايندلا رومأ يف

 هاخأ خالا مكاحي ىتح ,هيخأو خألا نيب قفوي نأ عيطتسي ٌدحاو ٌميكح الو مكيف سيلأ

 نومصاختت مترص ذإ ىضم اميف مكتاوذ متبغشأ دقل .اًضيأ نونمؤي ال نيذلا ماّدق

 كلذو نومشغتو نوملظت مكنكل ؟نومشغت الو نوملظت ال اذاملف .رخآلا عم دحاولا

 الو ةانزلا ال هنإ اولضت الف .هللا توكلم نوثري ال ةمثألا نأب نوملعت الَوأ . مكتوخإل
 « نوبصاغلا الو روكذلا نوعجاضملا الو «نودسفملا الو نوقسافلا ال « ناثوألا داّبع

 ال مهعيمج ءالؤهف .نوفطاخلا الو نومتاشلا الو «نوريكسلا الو نوقراسلا الو

 متاستغا دق مكنكلو .مكنم ناسنإف ناسنإ يف تناك دق هذهو .هللا توكلم نوثري

 . ديس اي كرابو .انهلإ حوربو حيسملا عوسي انبر مساب مترربتو متسدقتو

 ١( #4 ص) رارسألا سيمخ نم ةسداسلا ةعاسلا

 ١, حاحصإ . سياسولوك لها ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 /م-١ ددع

 هللا ةئيشمب حيسملا عوسي لوسر سلوب نم .يتوخإاي .ءديس اي كراب

 عوسيب نينمؤملاو نيسيّدقلا ةوخإلا نم سياسولوكب نم ىلإ خألا سواتوميتو
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 هللا ركشن اننإ . حيسملا عوسي انّير نمو انيبأ هللا نم ةمعنلاو مكعم مالسلا « حيسملا

 حيسملا عوسيب مكناميإب انعمس ذنم مكيلع يلصنو . نيح لك يف حيسملا عوسي انّبر اب
 يذلا كلذ .؛ءامسلا يف مكل ظوفحملا ءاجرلا لجأ نم نيسيّدقلا عيمجل مكتدومبو

 ومنتو رمثتو ءايندلا لهأ رئاسك مكل اهب رّشَب يتلا ريشبتلا قح ةملكب اًمددق هومتعمس
 ارفبإ نم متملعت ام ىلع قحلاب هللا ةمعن متفرعو متعمس موي لنم مكيف يه امك
 مكتدومب انملعأ وهو . حيسملل ّنيمأ ٌمداخ مكنع وه يذلا بيبحلا انبيحص (سارفبإ)

 . ديس اي كرابو .حورلاب

 ١437-45 ١( ص) رارسألا سيمخ نم ةعساتلا ةعاسلا

 /- ال ديس اي كرابو .عارتش ةءالا ةينثت رفس نم ىلوأ ةءارق

 0 نأل كهلإ ّبرلل اًحصف عنصاو .(لاّبّسإلا) روهزلا رهش ظفحإ
 نم كهلإ ّبرلل حصفلا حبذإ يل رم نم كبل برلا كجرخأ ءروهزلا
 0 . كانه همسا لحيل « كهلإ برلا هراتخي يذلا ناكملا يف رقبلاو

 رصم نم متجرخ مكنوكل ءاناهم اًريخ ءاّريطف ْلُك مايأ ةعبس نكلو ءاريمخ
 رهظي الف . كتايح مايأ لك رصم نم هيف تجرخ يذلا مويلا ركذتت اميكل «ةعرسب

 هحبذت يذلا محللا نم ٌءيش دغلا ىلإ تابّي الو . مايأ ةعبس كموخت عيمج يف ريمخلا

 كارق نم ةدحاو لك يف حصفلا حبذت نأ كل لحي ال .لوألا مويلا يف ءاسملا دنع

 همسا لحيل « كهلإ برلا هراتخي يذلا ناكملا يف نكل « كهلإ برلا كل اهبهي يتلا

 هيف تجرخ يذلا تقولاك «سمشلا بورغ دنع ءاسملا دنع حصفلا حبذاف ٠ هاب
 اًملطنم ةادغلاب عجراو + كاهلإ فرلا.ةراتحي الا كاكملا ف كك و تيل ٠ . بيضي مره

 الف .مكهلإ برلل عامتجا وه عباسلا مويلاو ريطفلا لكأت مايأ ةتس .كلزنم ىلإ
 . ديس اي كرابو . لمع لك هيف نولمعت

 "؟ه-"؟١ ددع انوي ود ل
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 ءايآ دلتم ضمقلا اذه لذ: كامسي. ىل هنأل .ديعلا اذه. رش نق. بنك امك وكيلا
 .اذوهي كولمو «ليئارسإ كولم مايأ لك يف ليئارسإل نوضقي اوناك نيذلا ةاضقلا

 مث « ميلشروأ يف برلل حصفلا اذه لمع اًيسوي كلملل ةرشع ةنماثلا ةنسلا يف نكلو

 يتلا تاساجنلا ّلكو ناثوألاو مانصألاو نيمّجنملاو نيفاّرعلا اًضيأ لصأتسإ اًيسوي نإ

 ةاروتلا رفس مالك ميقي اميكل «ميلشروا قاوسأ يفو ءاذوهي ضرأ يف ترهظ
 كلم هلثم نكي ملو «برلا تيب يف نهاكلا ايقلح هدجو يذلا رفسلا يف بوتكملا

 امك «هتوق لك نمو .هسفن لك نمو «هبلق لك نم برلا ىلإ عجر هنوكل ؛هلبق
 ..دّيس اي كرابو .. هلفم ةدعب نم نكي ملو . ىسوم ةاروت ىف بنك

 ددع ,”ه حاحصإ .دّيس اي كرابو « يناثلا مايألا (رابخأ) رفس نم ةثلاث ةءارق

 ١9-5

 ىلع دوقولا اوبرقو .حصفلا لمعل مويلا كلذ يف برلا ةعامج لك تدعتساف

 نامزلا كلذ يف اودجو نيذلا ليئارسإ ونب عنصو اًيسوي كلملا رمأ بسح ٌبرلا حبذم
 مايأ ذنم كلذ لثم ليئارسإ يف ٌديع لمعُي ملو .مايأ ةعبس ريطفلا دنعو « حصفلا

 وه اًيسوي هعنص يذلا حصفلا ريظن مهلك ليئارسإ كولم عنصت ملو . ّيبنلا ليئوماص
 اذه راصو . ميلشروا يف اودجو نيذلا ليئارسإو اذوهي عيمجو نويواللاو ةنهكلاو
 . كرابو . اًيسوي كلم نم ةرشع ةنماثلا ةنسلا يف ديعلا

 "م1

 . اًيح اهب يصوملا ماد ام اهب ةعفنم ال نوك نم هدحو تّيملا ىلع تبثتو . اهب ىصوا

 ىسوم نم سومانلاب يصوأ ذإ هنإ . مد ريغب اًضيأ ىلوألا ةيصولا قحت مل اذه لجأ نم

 ىلع هنم شرو « ىفوزو رمح كاوضب ءاهو  ةلجع مد ىسوم ذخأ ءهلك بعشلل



 "ادع 3 ا افلح

 . هللا نم مكل هب يصوأ يذلا دهعلا مد وه اذه :الئاق هلك بعشلا ىلعو ةرفسلا

 ناك ءىش ّلك نأل ءاهلك ةمدخلا يناوأ ىلعو ةبتعلا ىلع مدلا كلذ نم اًضيأ ّشرو

 نأ هنم دب ال ٌءيش ناكو .مد كفس ريغب نارفع سيلو « سومانلا بسح مدلاب رّهطُي
 حئابذلابف «تاّيوامسلا امأ .ءايشألا هذهب رّهطت تاّيوامسلا هابشأ يه يتلا هذه

 (؟5-١15 48 ص) رارسألا سيمخ موي نوريملا سيدقت

 .٠"-8« ددع 2,؟ حاحصإ .ىلوألا لوسرلا انحوي سيدقلا ةلاسر نم لصف
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 نا ورا و يييدسلل نو ومم كولا ناو ناكل ايا يدار

 لكو .هنوفرعت مكنأل لب «قحلا نوفرعت ال مكنوك نم مكيلإ بتكأ مل .ناسنإ
 وه سيل عوسي نأب رفكي يذلا كاذ الإ «باذكلا وه نم . قحلا نم وه سيل بذك

 نهو لعبا نيالا رفكي  يديالاب رثكوب نمل. يادكلا حيسملا وه اذهف . حيسملا

 بآلاب فرتعي وهف «نبالاب فرتعي نم .اًضيأ بآلاب انمؤوم وه سيلف نبالاب رفكي
 هزمت دق اه وكيف تبلت كيت تغلق, اك دق: هنأ «وجتعبس امو. داعيا

 ةويحلاب اندعو يذلا دعولا وه اذهو «نبالاو بآلا يف اًضيأ نوتبثت مكنإف ءاّميدق

 نيدلا لجأ نم يف هوكيلا اهب فينك يتلا ءايشألا هذه نإ ,ةيديالا مقايطام

 نأل نوجاتحت الف هنم اهومتلبق يتلا ةحسملا مكيف تتبث نإف « متنأ امأف . مكنولضي

 يهو «ءيش لك مكملعت يهف «هللا نم ىتلا ةحسملا بسحك نكلو .ٌدحأ مكملعي

 ديف ارعبلا يدالوأ ايبنآلاف ميغ اردبا «يكملع ايبسحبو ايف ينك الوب ةقدانم

 راب هنأ متملع نإف . هئيجم ىف ةلاّدلا انل نوكت لب «هنم لجخن ال رهظ ام اذإ ىتح

 هفرعي ال هنوكل ملاعلا انفرعي ال اذه لجأ نمف .اًضيأ انلعج لب «ءانبأ اناعد هنإ .انوحن

 . دّيس اي كرابو . اًضيأ
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 ,." حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 م”-ك١1 :” ع ١ا/-١ " ددع

 عينا "ةزاشيب (ٌنئاَورت) سوارط قلإ تيبنأ الو ..يتوخإ ايا ءدّيس اي كراب
 فداصأ مل نيح يحورب (ةحار) ةحيار يل نكي مل ءةبرلاب بابلا يل حتفناو
 انل لعجي يذلا هلل ماعنالاو .اينودكام ىلإ تجرخو مهنع تلخف « يخأ سوطيط

 ةحئار نحن اننإف .دلب لك يف هتفرعم ةحئار انب رهظيو .حيسملاب نيح لك اًرظنم

 توم ةحئار ءالؤهلو .نوكلهي نيذلا دنعو «نويحي نيذلا دنع هلل ةبيطلا حيسملا

 ؟اذه نوقحتسي نيذلا مه نم . (ةايحلل ةايح) ةويحلل ةويح ةحئار كئلوالو . توملل

 هللا نم وه نمكو « قدصلاب اننكل . هللا مالك نوجرمي نيذلا نيرثك لثم ائسل اننأل
 . حيسملاب هللا ماّدق قطنن

 نأ ىلإ انريغك نيجاتحم اناسع ٌوأ .نحن اذام مكل نّيبنو «ةيناث نآلا أدبنفأ
 ةبوتكملا متنأ يه انتلاسر نأل «ءانيف ةاصولا بتك متنأ نوبتكت 1 ءانيف وكيلا بنكي

 يتلا حيسملا ةلاسر مكنأ نوفورعم متنأو . دنا لك هليع ارثت «ةفورعم يهو انبولق يف

 يف لب ةراجح حاولأ يف ال يبا هلل جورب ل 0

 (؟ 1745-47 ص) ىضرملا تيز سيركت

 /1١-١” ددع ,ه حاحصإ .ةيكيلوثاكلا لوسرلا بوقعي سيدقلا ةلاسر نم لصف
 «ّبرلا ءيجم ىتح مكتانأ اوليطأف «يتوخإ اي متنأو . يئابحأ اي «دّيس اي كراب

 زطملا لوي فح اهيلع هتانآ: ليطُيو :ةمركلا هيطرأ رامثأ ىجرتي يذلا حالفلا ريظن

 دق ْبرلا ءيجم نأل « مكبولق اوتو مكتانأ اوليطأ اًضيأ متنأ اذكه . ضيقللا و نيكبلا

 فقاو مكحلا نإ اه . اونادت العا « يتوخإ اي ءرخآلا ىلع مكدحأ دّهنتي ال 5

 كلوا « مك دئادش يف ةانألا ةلاطإل ءايبنألا جذومن يتوخإ اي مكل اوذختإ . بابلا ىلع

 ربصب متعمس دق .اوربص نيذلل ىبوطلا حنمن نحن اننإ اه .برلا مساب اوقطن نيذلا



 مالكلا ءنرأ "0
 مالالا عوبس ل 0

 ءءيش لك لبقو .فوؤرو موحر برلا نآل «برلا هل اهعنص يتلا ةرخآلاو ب وُيَأ
 كدلك نكدلف نكلو « رخآ ميقي الو نضرالاب الو ءامييلاب ال وتلقت ال راب
 30 لصيلف ٠ ةّدش يف مكدحأ ناك نإو . مكحلاب اوبجشت الكل . ال الو «معن معن

 :ةيلع اردصب عةعيبلا سوسق ع ءاايلق ءاضيرم ناك نإو . لتريلف 06 ناك

 ,هضهني انبرو . ضيرملا كاذ يفشت نامبإالا (ةالص) ةولصو .انبر مساب اًيز هونهديو

 ىلع اوّلصو «مكاياطخب ضعبل مكضعب اوفرتعا .هل رفغت اياطخ هل تناك نإو
 . ةميظعل ّرابلا اهيلصي يتلا (ةالصلا) ةولصلا ةّوق نإ .اوفشت اميكل «ضعب مكضعب
 ردحني ملف . ضرألا ىلع رطملا ردحني الثل ىلصو .اًمّلأتم انلثم اناسنإ ايليإ ناك دقو

 . اهتالغ ضرألاو ارطم ءامسلا تطغعاف:ءانيأ ىلص مث . رهشأ ةنسو ينس ثلا
 كاذ ملعيلف «هتلالض نع رخآ هّدرو «قحلا قيرط نع مكنم دحأ لض نإ يتوخإ اي

 . هاياطخ ةرثك وحمبو توملا نم هسفن ىيحي هنأ هقيرط ةلالض نع ءرطاخلا ٌدري يذلا

 . ديس اي كرابو
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  نيسيّدقلا مدخأل ميلشر وأ ىلإ قلطنم ىنإف نآلا امأف . ىتوخإ اي عويس اي كرا

 عم ةكرش مهل نوكت نأب «(ةيئاخأو) اّيكاو اينودكم يف نيذلا كئلوأ بحأ دق هنأل

 يف مهومدخي نأ مهيلع بجيف «تايحورلا يف مهعم اوكرتشا متألا ناك نإ

 ىلإ اًيضام مكب تررع +« ريتا اذه منيل تيسسو رمألا اذه ترف اانإو .تايدسخلا

 اذإ مكلأسأف . حيسملا ليجنإ ةك رب ءلمب مكيتا امنإف « مكيتا ىتم ينأ ملعأ دقو .ايايعا

 ينع (ةالصلاب) ةولصلاب يعم اوبعتت ناب . حورلا ةبحمبو حيسملا عوسي انديسب يتوخإ اي

 اهلصوأ ىتلا ةمدخلا اًسح لبقت نأو .ةيدوهيلا ىف نيذلا نيصاعلا نم وجنأل ءهللا ىلإ

 . مكعم حيرتساو «هللا ةئيشمب اًرورسم مكيلإ مدقأو «ميلشروا يف نيذلا نيسيّدقلل

 .دّيس اي كرابو .نيمأ مكعيمج عم نوكي مالسلا هلإو
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 (؟ 1757-194 ص) دامعلا تيز سيركت

 ١١- ددع .4 حاحصإ .ىلوألا لوسرلا انحوي سيدقلا ةلاسر نم (لصف)
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 بجاولابف ءاذكه انّبحأ دق هللا ناك نإ «ءاّبحألا اهيأ . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 ءاّضعب انضعب بحن انك نإف . طق ّدحأ هري مل هللا نإ .اًضعب انضعب بحي نأ اًضيأ

 هنأل ءانيف "تباث وهو هيف نوتباث اننأ ملعن اذهبو .انب لمكت هتّيحمو انيف تبثي هللاف
 نم لكف . اًصلخم ملاعلل هنبا لسرأ بآلا نأب دهشنو انيأر نحنو .هحور نم اناطعأ
 انمآ نحنو .هللا يف تباث وهو هيف ْتباث هللا نإف «هللا نبا وه عوسي نأب فرتعي

 يف تباث وهف ةّبحماب تبثي نم لكو .ةّبحْما وه هللا نأل ءانوحن هلل يتلا ةّبحماب انفرعو

 ناك امك هنأل «نيدلا موي يف هجو رارفسا انل نوكيل «انعم هتّبحم متت اذه يفو . هللا

 ةلماكلا ةّبحما نإ لب ,فوخ ةّبحما يف سيل . ملاعلا اذه يف اًضيأ نحن اذكه وش

 . ةبحماب لماك ريغ فئاخلاو «عزفلا يف وه فوخلا نوكل ءاجراخ فونخلا حرطت

 رت ةللانا يحب هنأ لتي دا ناك فاق لل وأ اهدنا: هتركل هللا ثآلا . دعت يضنات

 بحي نأ ردقي فيك ىري يذلا هاخأ بحي ال يذلا نال « بذاك هنإف «هاخأ ضغبي

 هاخأ ببحيلف «هللا بحي نم نأب «هنم اهانلبق دق ةيصولا هذهو .ىرُي ال يذلا هللا

 .كرابو . اًضيأ

 حاحصإ .نيشروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم (لصف)
 5-١ ددعغ عه

 ريسيلا ريمخلا نأ نوملعت امأ . ليمجب مك راختفا سيل . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 لكلا ءاخك داي ديد ةليدجم [وتاركتل «ىشلا ريما ىكتع اوفطشا اهلك ةبجعلا رتب

 ال ديعلا عنصن اذه لجأ نمو .انببسب حبذ يذلا حيسملا وه انحصف نأل ءريطف

 تبتك دقو .ةسادقلاو ةواقنلا ريطفب نكل « ثبخلاو رشلا ريمخب الو قيتعلا ريمخلاب

 وأ «ملاعلا اذه يف نيذلا ةانزلا نع لوقأ تسلو .ةانزلا اوطلاخت الأب ةلاسرلاب مكيلإ



 مالآلا ءريسأ 5

 نم اوجرخت نأ متمزتلال الإو .ناثوألا يدباع نع وأ ةفطخلا نع وأ نيمشاغلا نع

 ىعدي ٌدحأ ناك نإ ىنعأ ءاوطلاخت الأب مكل هتبتك دق يذلا (لهاما اه ملاعلا

 ناك نيف ,انطابص وأ ريكس وا اناش وأ :ناتوآلا دباع وأ اكشاغ وأ الاوز ناك و ماخأ

 امأ .نيلخادلا متنأ اونيد « نيجراخلا نيدأ انأ يل امو .زبخلا هولكاؤت ال اذكه

 . ديس اي كرابو . مكنيب نم ثيبخلا اوعفراف . مهنيدي هللا نإف نيج راخلا

 (؟١51-7149 ص) يرسلا لسغلا

 -ب١ 5 ددع ." حاحصإ .ىلوألا لوسرلا سرطب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 ا

 مكلأسي نم ةبواجم فوخلاو عاضتالاب نيّدعتسم اونوك . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 نرونلكي سانا يرغب اريك ةناهت كا نو ذإ يكداف ماو نع هيلك

 .ٌرارشأ ٌنمانأ مكنأك ءمكنع نوملكتي نيذلا كعلوا حيسملاب يتلا ةحلاصلا مكتريس
 هللا ةدارإ تناك نإ «ةحلاصلا لاعفألا نولعفت امنيح رورشلا اولمتحت نأ مكل ريخف

 ءاناياطخ نع ةذحاو ةّرم تام اًضيأ حيبسملا نأل تاعنلا تولعنت ايس ل .ءاذكم

 رس . حورلاب يبحو دسجلاب تام .هللا ىلإ مكبرقيل ةأطخلا نع اًضوع قيّدصلا

 ترمأ امنيح «حون مايأ ًاميدق اوعيطي مل نيذلا كئاوا .ميحجلا يف ةسوبحملا سفنألا

 ,طقف سفنأ ةينامث اهيلإ لخد دقو .ةنيفسلا لمعت نأ مهتبوت ءاجر لجأل هللا ةانأ

 ال «ةّيدومعملا ةطساوب هبشلا كلذ ىلع اًضيأ متنأ اويحت اميكل «ءاملا ةطساوب اوصلخو

 عوسمي ةمايقبو هللاب ةحاص ةينب نوفرتعت امنيح نكل . خسولا نم دسجلا نولسغت امنيح
 ةكئالملا هل تعضخ دقو .هللا نيمب نع نم وهو ءامسلا ىلإ دعص يذلا كاذ « حيسملا

 . تاوقلاو نيطالسلاو

 ركفلا اذهب اوحلست اًضيأ متنأف ءدسجلاب مكنع حيسملا ملأت دق نآلا ناك نإف
 ع سانلا تاوهشا اي ذل يربك ءاياطخلا عيمج نع فك دقف ديجي تان امرنا

 ةدارإ هيف متمدخ يذلا ىضم يذلا نامزلا يفكي .هللا ةئيشمل لب دسجلا يف وه املاط
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 نوبجعتي نآلا اذوه اهو .ناثوألا ةدابعو ءانغلاو ةساجنلاو ركسلاو ةهارشلاب ءافنحلا

 نيذلا كئلوا . مهعم ةميدقلا ةهارشلا كلت اورشابت مل مكنوكل مكيلع نوفّدجيو مكنم

 تاومآلا ترقب اذه لجأ مرمف ...تاومألاو ءايحألا :نيدي نا كينعلا هللا :ثوبواجي

 كيس اي كدرايو . هللاب حورلاب لويحيو ع. سانلاك دسمجلاب نونادي مهناب ءاضيا

 حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 أ وجو 61 م11 ددع اع

 «قطنأ تنك لفطلاكف ًالفط تنك نيحو .يتوخإ اي هديساب كرام

 وه ام تلطبأ «ًالجر ترص املو .بسحأ تنك لفطلاكو ءركفأ تنك لفطلاكو
 اليلق ملعأ انأ نآلاف . ةهجاوملابف ذمتيح امأ .زغللاب ةآرملاب رظنن نحن نآلاف . ةيلوفطلل

 ناميإلا يإ «ةتباثلا ىه ةثالثلا هذه نإف . تفرغ امك فرعأسف ذئنيح اّمأ «ريثك نم

 ش - .ةّبلا نهمظعأو .ةّبخاو ءاجرلاو

 يذلا نأل ءاوأّببتتل كلذ .رثكأ حورلا بهاومب اورياغتو «ّبحلا رثإ يف اوعساف

 قطني هنأ ريغ . هب ملكتي ام ٌدحأ عمسي الو . هللا نكل « سانلا مّلكي الف « ناسلب قطني

 قطني يذلاف .ةيزعتو ةعاجشو ناينب سانلل همالكف أتي نم نإ «حورلاب رببلا
 مكلك اوقطنت نأ بحأ ينإو . ةعامجلا ينبيف «أّبنتي يذلا اّمأ ءهسفن ينبي امنإ « ناسلب

 « هرسفي ملو «ناسلب ملكتي نمم لضفأل ابنتي نم نأل ءاوأبنتت نأب ةصاخو «نسلألاب

 مكعم تملكتو مكتيتأ نإ «يتوخإ اي نآلاو .ةعامجلا ىنب دقف هرّسف وه نإو

 : ميلعتب وأ ةءوبنب وأ ملعب وأ يحوب مكملكا نأ الإ كلذب مكديفأ يذلا امف ٠ ةنسلالاب

 نإف . ةراثيق وأ ءاًرامزم تناك نإ . ًاتوص يطعت سفن اهل سيل يتلا اًضيأ ءايشألا نأل

 نإو .هب برضي ام وأ ءرّمزي ام فرعي فيكف «نحلو نحل نيب اميف يمت ال تناك
 ناسلب متقطن نإ اًضيأ متنأ اذكه . لافقلل ةسكير نمت .« موهنم ريغ نوبه قوبلا ىطغأ

 لل تلاع و لوركا يكل هول افلام فرعي كزكف: كشر يخ دملك
 انأ فرعأ مل نإف . توص ريغب اهيف ٌدحاو سيلو «ةريثك ةنسلأ سانجأ ايندلا يف نإ

 ”انكرأ قدطا ع ناناق# ضار هبا قظني' نم ددع اًيمجنع ترص :غثروصلا ةوق



 كلا ا ١/"

 هب اميف اولضافتت نا اوبلطاف «حورلا بهاومب نيرياغتم مكنوكلف .اًضيأ متنأ اذكه

 ىلصأ تنك نإ ىنإ .هرسفُي اميكل «لصيلف «ناسلب قطني نمو .ةعامجلا ناينب

 يلصافأ .نآلا عنصأ اذامف .هل ةرمث الف يريمض امأ . يلصي يذلا يحورف « ناسلب

 نإ الإو .اًضيأ يريمضب لتراو «يحورب لترافا .اضيا يريمضب يلصاو «يحورب
 ىلع نيمآ لوقي فيك «يّمألا ماقُم موقي يذلا كاذف «حورلاب تنأ كرابت تنك

 ال كبيرق 0 + كرابت اًنييع :نيلاذ . لوقت ام فرعي ال هنوك نم تنا كا

 يف قطنأ نأ ديرأ يننكلو . مكنم لضفأ ةنسلألاب قطنأ ينوك هللا ركشأل ينإو . عفتني

 مالكلا تاوبر نم لضفأ نيرخآلا ملعأ اميكل «يمهفب تاملك سمخ ةسينكلا

 (؟ 751١-75 ص) توبلصلا ةعمج

 سلا هذه مايأ يقابك « ةفيربتللا ةليللا ندع .عاسمل تاءارق نيعن مل اننإ :هيبنت

 ملأ ةيضق: نغ هيي راسكتسلا نوك رم : ينص ويصخ ليجنإ اهل سيل هنأل ؛ةسدقلا

 ..نويليجنالا هركذ امك دئاز ريسفتب حيسملا ديسلا

 5781١-١54( صر توباصلا ةعمج ليل نم ىلوألا ةموقلا

 -079 ددع ,.57” حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ثلاثلا كولملا رفس نم ىلوأ ةءارق
 مو

 ليئارسإ لاقف .داعلج تومار ىلإ اذوهي كلم طافاشويو ليئارسإ كلم دعصف
 كلم ركنت مث .كسوبل سبلاف تنأ امأ «برحلا ىلإ لخدأو ركنتأ ينإ :طافاشويل
 نينثالا هتابك رم ءامظع ىصوأف «مودآ كلم امأ . برحلا ىلإ لخدو ليئارسإ

 املف . طقف ليئارسإ كلم ىوس اًريبك الو ءاَريغص اولتاقت ال :مهل لاقو نيثالثلاو

 لولوف .هولتاقيل هيلع اولمحف . ليئارسإ كلم هونظ « طافاشوي تابكر ملا ءامظع ىأر

 .هنع اوعجر «ليئارسإ كلم وه سيل هنأب تابكرملا ءامظع ىأر ذإو «طافاشوي



 ل نايرق شير

 0 بكسور تا 0

 ..ك.رايو  .:عويلا كلذ يف برا لعشاو . تنوملا

 1-1! ددع 2١١ حاحصإ .دّيس اي كرابو ءريتسأ رفس نم ةيناث ةءارق

 ىأر «ناسين رهش نم.لوألا مويلا يف .ءربكألا اهتنسشخت را كلم ةيناثلا ةنسلا ىف

 يدوهي لجر نيماينب طبس نم سيق نب يعمش نب ريئاي نب ياخدرم .ايؤر ملحلا يف

 يبسلا نم وهو كلملا راد ءامظع نمو . ميظع لجر « سوس ةنيدم يف اًنكاس ناك
 ذإ .هملح وه اذهو .اذوهي كلم اًينكي عم ميلشروا نم لباب كلم رصنتخب هابس يذلا

 يف بارطضاو « ضرألا يف لزال زو: تادعرو ماج زاو تاوصضأ تراض الق

 ةيلك ألا كفقا امهتاوصأبو ..هيراحتلل اذهشا نيميظع نينيس اهف . «ةنوكسملا

 ةبهرو ةقيضو ةواقشو رطخو ةملظ موي مويلا كلذ ناكو .راربألا بعش ةبراح

 ىلع اوفرشا دقو مهرورش نم نيفئاخ راربألا بعش برطضاف . ضرألا ىلع ةديدش
 ..كيس اي كرابو ..توملا

 ١١-٠7 ددع ,*”8 حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 ينس يقاب نع تصحف . ميحجلا باوبأ ىلإ يضما « يمايأ فصن يف :تلق انأ
 ناكس الو ءاّضيأ ارشب نياعأ الو ءءايحألا ضرأ يف ْبرلا رظنأ ال ينإ تلقف
 . كياحلا نمك يتايح تعطقنا . ةاعرلا ءابخ لثم ينع ىوطناو عزتنا يليج .ةحارلا
 لثم .:ةادغلا تح ا رظتنأ تنك ..ينينفت ءاسملا ىلإ حابضلا نم .. ينعطف يتيدست دنع

 اذكه «ءونونصلا خرف لثم . ينينفت ءاسملا ىلا حابصلا نم . يماظع عيمج شهن دسألا

 لق راي . ءامسلا ٌولع ىلإ رظنا نأ نم اتينف ينيع نأل ءردهأ ةمامحلا لثمو « حيصأ

 عيمج يف كركذا . كلذ عنص وه ذإ « ينبيجي امب : وأ «ملكتا امب . نع بجأف ثملظ

 يحور (ةايح) ةويح كلذكو .نويحي كلذ ىلع ناك نإ مهللأ . يسفن ةرارمب ينس

 .دّيس اي كرابو .اًدج مالسلا يذ نم ٌرمأ يَرُم اذوه . ينييحتو ينخّبوت



 أخ ------ 2 مالآلا عوبسأ مرام

 7.٠-4.0 ددع ١9., حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ال نأب هنم اوبلطف اولسرأ هءاقدصأ اوناك مهنألو .اًضيأ (ةيسآ) ايسآ ءاسؤرو ذيمالتلا

 اوناكف .رهشملا يف اوناك نيذلا عمجلاامأ . رهشملا لخدي نأ يف هسفن لدبي

 اوناك امف مهنم نوريثكلا امأ . ىرخا ليواقأ نولوقي اوناك نورخأو « نيبرطضم

 مهنم اوماقأ «كانه اوناك نيذلا دوهيلا بعش نإو .اوعمتجا ببس ام يأل نوملعي

 دنع جتحي نا ديري ناكو . هديب راشا ماق املو ١ سور كس لا همسا ايدوهي الاجر

 نيتعاس وحنك دحاو توصب مهعيمج اوفته « يدوهي هنا اوملع املف لا

 اهيأ اي :مهل لاقو ةنيدملا سيئر مهادهف . نييسوسفألا سيماطرأ يه ةميظع :نيلئاق

 د رق )هلا ا نسا والا نم نت يذلا اهيعم و «ةعيطعلا نياطرا
 متيتأ دقف . ةلجعلاب اًئيش اولمعت الو اوتكست نأ مكل يغبني ءاذه دض اًئيش لوقي نأ

 ءاذه سويرتميدل ناك نإف .انتهلا امتشي ملو «لكايه ابلسي مل ذإ « نيلجرلا نيذهب
 ,عانصل مهنإ .ةنيدملا يف يلاولا اذوه اهف ءاهنم دحأ عم ةوعد هتعانص لهألو

 ناكملا يف ىضقُي هنإف رخآ اعيش نوبلطت متنك نإو .رخآلا مهدحأ مصاخيلو اومدقتيلف

 لاق امو . ببس ريغب انسجستو «االطاب انعمتجا ايوكل مويلا اذه عامتجا نع جتحن

 .دّيس اي كرابو . عمجلا فرصأ اذه

 ؛ ١ حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 4-1١ :”" + ”"”١-5؟5 ددع

 ءامكح مكيف سيل هنإ .يتوخإ اي مكتوعد اورظنا .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 بسحلا يوذ نم نوريثك مكيف الو «نوريثك ءايوقأ مكيف الو ء«دسجلاب نوريثك
 ملاعلا ءافعض راتخاو .ءامكحلا يزخيل ملاعلا لاّهج هللا راتخا امنإ لب « فيرشلا
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 مه سيل نيذلاو , نيلوذرملاو ملاعلا يف ءيند مهبسح نيذلا راتخاو . ءايوق ألا يزخيل



 0 دايرق شير

 عوسيب اًضيأ.مهنم مدنأو ٠ رشب يذ لك همامأ رختفي ال يكل  نيدودعملا لطبيل ءًائيش

 نإ بيرتكخت له ءامك مين ةرايلي ريدي كل لذ نم انل راص يذلا حيسملا

 . برلاب رختفيلف رختفي نم

 رسب مكتّرشب ةمكحلاب الو ميظعلا مالكلاب مكتآ ملف « يتوخإ اي مكتيتأ نيح انأو

 هب يتفرعمو , حيسملا عوسي ريغ ًائيش فرعأ ينأ مكنيب يسفن ىلع ضقأ ملو هللا

 نكي مل يريشبتو يمالكو . عزفلابو ريثك فوخب مكدنع تنك انأو .اًبولصم اًضيأ
 ةوقب لب سانلا ةمكحب مكنامبإ نوكي الثل حورلاو ةوقلا ناهربب نكلو «ةمكحلا عانقإب

 ةمكحب الو «ايندلا هذه ةمكحب سيلو ,ءامكحلا يف ةمكحلاب قطنن انإو . هللا

 مّدقت يتلا ةّيفخلا هللا ةمكحب ءّرسلاب قطنن اننكلو «نولوزي نيذلا ملاعلا اذه نيطالس

 هذه نيطالس نم ٌدحأ اهفرعي مل يتلا كلت . نحن انديجمتل نيملاعلا لبق اهزرفف هللا

 هرت مل هنإ «بوتكم وه امك هنكلو .دجملا بر اوبلص امل اهوفرع مهنأ ولو .ايندلا

 ةلاراج هيرو هوقللاهللا هعأ اه يشيتنبلا ىلع رطخي ءلو نذأ هعيست ولو يع
 كيس ااي

 (؟ 7٠4-55 ص١ توبلصلا ةعمج ليل نم ةيناثلا ةموقلا

 -ا/ ددع ١5, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,قيّدصلا بوَيأ رفس نم ىلوأ ةءارق
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 جرفُي نمف «تتكس نإو .يعجو بهذي ال تملكت نإ :الئاق ٍبوُيَأ باجأ
 يبذكو «ءاًدهاش تنكف ينماقأو .يتاداهش عيمج ظفحو نآلا ينبعتأ دق هنأل . يل

 دق . هنانسأب ىلع ٌرصأو ينخسفو «هبضغ ينرسك دق .همادق تملكتف 2

 اًدناكو ام يقدخت اويرخ: : اًةسيع د

 متلك كه اتسناب ينئلش ,نيقفانملا ديبو وبلا كامل :نشلسأ. .ابضغ ىلع ن

 اهاقلأو يلع هماهس ترثكف « ضرغلا لثم هل ينماقأ . يالا يجي دار يي
 ىعسو «ةملث لخاد ةملث ينملث « يترارم ضرألا ىلع ىقلأ .قفشي ملو ّيتيلك يف



 مالآلا عوبسأ 00

 نارتلاب تهيعلو يداك .ىلع احببع تبييتكا . رابط ىلع ىيسياابك لع

 يف مثإ سيل نوك نم «توملا لالظ نم يرظاونو « ءاكبلا نم هوشت يهجو . يسار
 . ىحايصل ناكم كيف نكي الو يمد يطغت ال ضرأ ايف . يه ةرهاط يتالصو « يدي

 .ديس اي:كرايو

 ىلإ ينبلجو ءهطخس بيضقب ينقاس .يدّبعت ىلإ رظنا «راّبجلا ّبرلا اهيأ اي
 5908 يدلج ىلبأ هلك راهنلا هدي ةرو ,طقف يف بلقأ .رونلا ىلإ ال مالظلا

 ةملظلا يف ينسلجأ .بعتو ةرارمب ينطاحأو «يلوح (ىنب) اَنَب . يماظع قحسو
 ال تيلصو تبلط اذإو .يلالغأ ىّوقو « جرخأ الكل يهجو يف زجح .دبألل تيملاك

 اًدسأو ءادصار ابد يل راص . يلبس ىولأو «كوشلاب يقرط جحّيس .يتالص عمسي

 فدهلاك ينماقأو هسوق َرتوأ .داسفلل ينلعجو ينخسفو يقرط ىقلأ .ةّيفخلا يف

 «بوعشلا عيمجل اكحض ترص «.هماهس يتيلك يف لخدأ دق اذوه .ماهسلل

 . ديس اي كرابو .راهنلا لوط مهديشنو

 4-ب 4 ددع 5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ؛لايناد ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 يدب نما لايئاد ىلع اهنودعب هله نيربلطي ارناك تاذقلا ءكامظعو نرطلسمملا انآ
 ةلز هيف اودجي ملو ءههلإب اًئيمأ ناك هنأل ءةّلع الو اًمثإ هيلع اودجي ملو .ةكلمملا

 ةعيرش يف ناك نأ الإ . ةلع لايناد اذه ىلع دج ال اننإ :لاجرلا كئلوا تلاقف . مثألا

 تنأ يح « كلملا سويراد اي :هل اولاقو ءالكولاو ءاسؤرلا كلملا ىلإ مّدقت ذئنيح . ههلإ
 ناب اورمتثا دق بابرألاو دونجلا داّوقو ءامظعلاو مكتكلمم ءاسؤر عيمج نإ .دبألا ىلإ

 موي نيثالث ىلإ ناسنإو هلإ نم ةبلط بلط نّم لك ناب , مزجيو ٍءاضقب كلملا عرشي
 اذهب صوأ كلملا اهنا اي نآلاف باب « كلملا اهيأ اي « كنم ىوس

 مسر ٍذدئيحف .ريغتي الو سرافو يدام سومانب لوزي الث كلذ بتكاو ءرمألا
 . كرابو .رمألاب ىصوأو كلملا سويراد باتكلا



 م 51-4/ ددع 7١, حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 سلوب ايسآ نم نيذلا دوهيلا ىأر عباسلا مويلا غلب املف . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 :نولوقيو نوثيغتسي اوناك ذإ يديألا هيلع اوقلأو هلك بعشلا هيلع اونتفف . لكيهلا يف

 عضوم لك يف ملعي يذلا لجرلا وه اذه .انونيعأ ليئارسإ (ونب) اونب لاجرلا اهيأ اي
 . لكيهلا اذه ىلإ اًضيأ مألا لخدأ دقو .ناكحملا اذهلو سومانلل افالخو انبعشل اًدض

 ةنيدملا يف هعم اوأرف اومّدقت دق اوناك مهنأل كلذو .سّقملا ناكملا اذه سندو

 تسّحستف سلوب عم لكيهلا لخد هنأب نونظي اوناكو .ّيسوسفألا نرميكورط

 لكيهلا نع اجراخ هورجو سلوب اوكسمف هعيمج بعشلا عمتجاو .اهلك ةنيدملا
 اهلك ةنيدملا نأب دنجلا ريمأ غلب هلتق بلطي بعشلا ناك ذإو . تقولل باوبألا تقلغأو

 ريمألا اوأر املف . مهوحن ىعسو نيريثكلا دونجلاو دئاقلا ذخأ هتقولف . تبرطضا دق

 . نيتلسلسب هوقثوي نا رمأو هكسمو ريمألا هنم اندف . سلوب برض نع اوفك دنجلاو
 ءايشأباةيلع قوحييضي عمجلا نم ّسانأ ناكو ... عنض اذامو .ءوه نم هتع لأسي قفطو
 ىلإ هب اوبهذي نأ رمأف .رمألا ةقيقح ملعي ردقي نكي مل مهحايص لجأ نمو . ةريثك

 . ديس اي كرابو .(ركسعملا) ركسعلا

 -ه ددع .” حاحصإ .نييناربعلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 اق

 ءهنع نيملكتملا ديتعلا ملاعلا عضخا ةكئالملا سيلو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 116 ب العام قاذلا ثاسنألا' موه نمؤونم :الئاق باتكلا هيلع نيشي امك نكلو
 ىلعو «هتلّذك ةماركلاو دجملاب .ةكئالملا نع ًاليلق هتعضاو .هتدقتفا يذلا ناسنإلا
 1 4-1 مسضحلا هل رت: قادم ديم دق تمت كعيطتخلا الك و. . هعطلسا كيزني لاطعأ

 امأو .هل اًعضاخ ءيش لك ىرن سيلف نآلا امأ .هل عضاخ ريغ اًئيش عدي مل هنا يأ

 دجملاو هتوم ملأ لجأ نم .عوسي هنا ىرن دقف «ةكئالملا نع ًاليلق عضتا يذلا
 هنإ . هتمعنب دحاو لك لدب توملا قاذ دق هللا نأل . هسأر ىلع ناعوضوم ةماركلاو

 نيريثك ءانبأ هدجم ىلإ لخدأ دقو «هلجأ نم لكلاو هديب ءيش لك يذلا كلذ بجيل



 |ذلا 1

 نم مهعيمجف اوسّدقت نيذلا كئلواو سّدق يذلا كاذف . مالآلاب مهتايح سأر لمكيل

 93 اقو .هيلع ًالكتم نوكأ ىننإ :اًضيأ لاقو .ةعامجلا طسو يف كحدماو «يتوخإ

 (5ه5-”؟ه5 صو توبلصلا ةعمج ليل نم ةثلاثلا ةموقلا

 ١6- ددع ,7؟ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ثلاثلا كولملا رفس نم ىلوأ ةءارق

 م

 دامت ترومار: ىلإ .قلطتنا «اكيم اي :كلملا هل لاق .كلملا ىلإ ايي .ءايج انعلف

 اهْيأ اي كيدي يف ّبرلا مهملسيسو . حجناو دعصا :اخيم هل لاقف ؟ميقن مأ «برحلل
 . قحلا الإ برلا مساب يل لوقت الأب كيلع مسقأ ةّرم مك ىلإ :كلملا هل لاقف . كلملا

 برلا لاق دقو .اهل يعار ال يتلا منغلاك لابجلا ىلع اًدّدبتم ليئارسإ تيأر :اخيم لاقف

 ليئارسإ كلم لاقف . مالسب هتيب ىلإ مهنم ناسنإ لك عجريلف .ٌديس ءالؤهل سيلأ

 اذه لجأ نمف :اخيم لاق مث .اًرش لب اًريخ ىلع أبنتي ال هنا كل لقأ ملأ :طافاشويل

 امايق (ءزامسلا دانجأ عيمجو «؛هيسرك ىلع اًسلاج ٌبرلا تيأر .برلا لوق عمسا
 تومار يف طقسيف دعصيف باحا عدخي نم :برلا لاقف . هلامشو هني نع نم هلوح

 انأ :الئاق برلا ماّدق ماقو حور جرخ مث .اذكه كاذ لاقو .اذك اذه لاقف .داعلج

 عيمج مف يف ةلالض حور نوكأو جرخا ينإ لاقف ؟اذامبو :برلا هل لاقف .هعدخا

 لعج دق اه نآلاو .اذكه لعفاو جرخاف .ردقتو عدختل كنإ :برلا هل لاقف . هئايبنأ

 رد برا كرش تاع حام . ءالؤه كلايبنأ عيمج مف يف ةلالضلا ّبرلا

 تملكتو ُبرلا حور ينع تزاج فيك :هل الئاق هدخ ىلع اخيم مطلو ةيناعنكلا نبا

 عدخم لخاد اًعدخم لخدت امنيح مويلا كلذ يف كلذ ىرتس :اخيم هل لاقف ؟كيف

 شاويلو ةيرقلا ىلع طاسملا نومآل هومّلسو اخيم اوذخ ليئارسإ كلم لاقف . اًيفتخم
 . ديس اي كرابو . نجسلا يف اذه اوقلأ :كلملا لوقي اذكه :امهل اولوقو كلملا نبا



 ؟ 9-4 ددع 7٠ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,قيلصلا بويأ رفس نم ةيناث ةءارق

 اوعنمي ملو ينع اودعتباو ينوصقا .اًبجع مهل ترص دق :ًالئاق ٍبوُيأ باجأ

 ارماكلب مف يف هماج اوقلأو ينوعضاوو يئارو نم اوأدتبا مهنأل . يهجو نع قاصبلا

 ءالطاب يلبس اولقرعو .مهقرط لبس يف ينولقرعو يلجر اولقعو « ينيب نع نم
 تحتو «نوتأي ةميظعلا ةبرجتلا لثم دعاسم مهل نكي الف .ينباصأ اميف اوحرفو

 يصالخو . يلبس حيرلا لثم اودرطو بارطضالا يلع اوّدر مهنأل نورّسكتي ةعبوزلا
 يماظعو « يتلذم مايأ يب تطاحاو يسفن تبرخ دقف نالاو . ربعي يذلا باحسلاك

 تقطنمت و «يسوبل تسبل دق .ةوقلا ةرثكب لحي مل يمسجو «ليللا يف يلع تلقث

 تمق . ينبيجت الف كيلإ خرصأ .دامرلاو بارتلا تهباشو نيطلا يف ينوقلأ . يصيمقب

 , حيرلا ىلع ينتضبرف ينتلمح . ينقثوا كيدي ةزعبو .اًودع كل ينتلعجو يتترّيمف
 (ء)ايحالا عيمج داعيم ىلإ يندرت توملا نم كنا ملعا نآلاو .ينتيقشاو ينتعضاو

 . كرابو . ينصلخي هيلإ تخرص اذإو .هدي يلع طسبي ال نكل

 ١-8 ددع 8 حاحصإ .ديس اي كرابو ءايمرإ ةءوبن نم ةثلاث ةءارف

 ةنبا ىلتق ىلع اًراهنو اليل يكبأف عومد عوبني ينيعو ءًَءام يسأر يطعي نم
 0 مهدنع نم افرصنم يبعش كرتاف « نيرفاسملا تيبم رفقلا يف ينكرتي نم . . يبعش

 اووقت .اقدص ال اًروز مهسوقك مهتنسلأ اولّوطو .ةبذك ةعامجو نوقساف مهعيمج
 ظفتحيلف .برلا لوقي ينوفرعي ملو ءَّرش ىلإ رش نم اوجرخ مهنوكل ضرألا يف
 بيرق لكو .اًركم ركمب خأ لك نوكل «خأ لك ىلع اولكتت الو . هبيرق نم لجرلا
 مهتنسلأ اوملع . قدصلاب نوملكتي الو هبيرق ىلع بذكي لجرلاو .ركملاب كلسي
 ينوفرعي نأ اوبأ ركملابو « شغلا طسو يف ينكسم .اويقشو اوبعتو ءاًروز اوملكتيل
 مهنحتماو مهغوصا اذنأاه . يوقلا برلا لوقي اذكه اذه لجأ نمف .برلا لوقي
 لجرلاو .ركملاب ملكتيو « حراج ٌمهس مهناسل . يبعش تنب هجو نع عنصا اذام ينأل

 هذه ىلع دقتفا تسلأ .اًئيمك بصني هلخاد يفو «هقيفر عم مالسلاب همف يف ملكتي

 . دّيس اي كرابو .ءالؤه لثم يبعش نم يسفن مقتنت الَوأ .برلا لوقي
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 من7 ددع ,77 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 يتيام ادعاف اقلطنا :امهل لاقو نيدئاق ريمالا اعد مث . يئاّبحأ اي عدس اي كراي

 8 اوجرخي اميكل «نيميلاب مار يتيامو اًسراف نيعبسو . ةيراسيق ىلإ اوقلطنيل ينامور

 سكيايف ىلإ هولصويو سلوب بكريل اًضيأ ةباد اواّيهو .ليللا نم ةثلاثلا ةعاسلا
 سويدولقا نم :اذكه اهب اًبوتكم ناكو .اهومهاطعأو ةلاسر بتكو .يلاولا

 دوهيلا هكسم لجرلا اذه نإ .مالسلا ,«فيرشلا يلاولا سكيليف ىلإ سويسول

 اًسمتلم تنك ذإو « ينامور هنأ تملع امل «هتصلخو نيينامورلا عم انأ تمقف . هولتقيل

 مهتدجوف .مهعمجم ىلإ هترضحا «هنومولي اوناك هلجأ نم يذلا ببسلا ةفرعم
 الو . وا تر ب ا سا مهسومان عئارش ىلع هنومولي

 ثرمأو .«كيلا الاوع .ةعيتبو. ..« نيمكلاب ذوقتلا هيلع هتررك ىذلا ركللا سدت حضتا

 يف سلوب ذئنيح نوينامورلا ذخأف . ىفاعم نك . كيدي نيب هومكاحيو اوتأي نأب هيبلا
 ناسرفلا قلطأ دغلا نمو .ةئيدملا سورطبيطنا ىلإ هب اواجو ءاورموُأ امك ءليلل
 اوعفرو ةيراسيق ىلإ هب اوتأو .(ركسعملا) ركسعلا ىلإ اوعجري يكل مهقافرا ةلاجرلا

 دلب يا نم هلاسي لعج «ةلاسرلا ارق املف .همامأ سلوب اوماقاو « يلاولا ىلإ ةلاسرلا
 نا ربا د رادبعع عرقال دلل تما فرس نا لاق رانلل نسا فعااو رب

 . ديس اي كرابو . سدوريه ناويإ يف هوظفحي

 ددع ”١7., حاحصإ .نييناربعلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 ا

 نيذلا كلوا ةأطخلا نم لمتحا مك نآلا اورظناف .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 ىتح دعب اوغلبت مل مكنإ . مكسفن يخارتتو اورجضت العا , مهسفنل اًدادضا اوناك

 ينب اي :نينبلل لاقي امك مكل هلاق يذلا ميلعتلا متيسن دقو . ةئيطخلا ءازإ داهجلاب مدلا

 هخبوي برلا هبحي نم نال .هنم خبوتت ىتم كسفن لمهت الو ع برلا بدأ نع لفغت ال

 امك مكب عنصي امنإ ؛هللا نأل بدألا نآلا اولمتحاف . مهاضري نيذلا نينبلا دلجيو

 تداتي يذلا بدأللاب نيبدؤم ريغ متنك نإف .هوبا هخبوي ال نبا ياف . نينبلاب عنصي



 سلا ْ 0 نايرق شير

 يحتسنو اننوبّدؤي نويدسجلا انؤابآ ناك نإف .ءانبأ ال ءابرغ مترص ءدحأ لك هب

 تيهذات لك نإ : .هفسادقب كرتشت ىكل اتدعاسملف هللا امأ' .نوئاشي امك ءريسن نآفز

 (؟5-57؟8609 ص) توباصلا ةعمج حابص

 ١-7 ددع ١., حاحصإ .دّيس اي كرابو .ايعشأ ةءوبن نم ىلوأ ةءارق

 ندي تير ملكت برلا ثآل .«ضرألا اهنيأ ان كضناو ةدامسلا اهعأ اي مشا

 ملف ليئارسإ امأ .هالوم دوذم رامحلاو «هيناق روثلا فرع . يب اوردغ مهو مهتعفرو

 لسنلا . مثإلاب يوقلا بعشلا .يطاخلا بعشلل ليولا .مهفي ملف هبعشو «فرعي

 متيدتراو ليئارسإ سوّدق متبضغاو «برلا متكرت دق «نوقسافلا نونبلا ءرضملا
 بلق لكو عجول سأر لك .اًبّدأت نودادزتو اًضيأ نوبرضت اذاملف . مكئارو ىلإ
 حورقو حورج .ةحص هل ناكم هيف سيل غامدلا ىلإ ىتح مدقلا لفسأ نم .نزحل

 برخت مكضرأ .تيزلاب نهدت الو «بصعت الو تس درر تاعي

 ءاهب ةفوسخملاك رفقتو ءمكمامأ ءابرغلا اهلكأت مكتروك .رانلاب قرحت مكارقو
 . ةرصاحملا ةنيدملاك و ةاتقملا سرحم لثمكو . مركلا يف ةلظملاك نويهص تنب يقبتو

 كيس اي كرايؤ

 ا١ا مل ددع 25" حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايمرإ ةءوبن نم ةيناث ةءارف

 ةنهكلا هكسم + بعشلا عيمجل هب ملكتي نأ برلا هرمأ ام لك ايمرإ ”متأ املو

 اذه نإ :ًالئاق ّبرلا مساب ابنت هنوكل «لتقُيل :نيلئاق بعشلا ّلكو ةبذكلا ءايبنألاو
 بعشلا عمتجاف .نكاسلا مدع نم برخت ةيرقلا هذهو ءوليش لثم نوكي تيبلا

 نم اودعصو «لاوقألا هذه اذوهي امظع عمسو ءايمرإ ىلع برلا تيب يف هعيمج



 ةنهكلا تلاقو عديدجلا برلا تيب باب لخدمب اوسلجو ..هيارلا هيب ىلا كلللا تي

 مكح قحتسم لجرلا اده نإ اولوقيل «يسيتبا عيمجل و ءامظعلل اهظعلا ةبذكلا 0007

 اي كرابو .مكناذاب متعمس امك ءايناكس ناهو,ةنيذملا هذه: ىلع ات هنوكل «توملا
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 . كيس

 "١٠7 ددع اآ1أ حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايركز ةءوبن ةثلاث ةءارق

 را ماو . برلا لوقي ضرألا ناكس ىلع اًضيأ قفشا ال ينا

 ديعرواو مهيديأ نم اهيا لاو ضرألا ثرمستف ,هكلم كيعو .«هضتا ديب كحاو

 اًذيذل دحاولا تيعدو نيبيضق 7 تذختاو . منغلا عمج لجأ نم قاقدلا منغلا

 تقياضتو .دحاو رهش يف ةاعر ةثالث تكلهأو «منغلا تيعرو ءًالبح رخآلاو
 ةدئابلاو. «ثومت ةئئاملا . مكاعرأ ال تلقف . اًضيأ يلع تحبن مهسفنأو 50

 دهعلا لطبأل هترسكف ذيذللا .يبيضق تذختاو. .اهتاقيفر مح لكأت ةيقابلاو هات
 منغلا نيك اسم اذه فرعو « مويلا كلذ يف لطبف . بوعشلا عيمج - عم هتدهاع يذلا

 «يترجا ينوطعاف « مكنيعأب نسح نإ مهل تلقف .برلا لوق وه هنإب يل نوظفاحلا

 ةنازخلا تيب يف اهقلا ّبرلا يل لاقف . ةّضفلا نم نيثالث يترجا اونزوف . يننوملظت وأ
 تيب يف ةنازخلا تيب يف اهتيقلأو ةّضفلا نيثالثلا تذخأف .هب ينونمثا اًيرك اًئمث

 ليس: اي كابو ,ةيرلا

 ١17-755 ددع .77 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 اورذنو دوهيلا نم ٌنسانأ عمتجا « حبصلا ناك املو .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 يذلا كنار ارب ارو يس وكرر لو اق ركنا بلو با ع
 خياشملاو ةنهكلا ىلإ اومدقتف .الجر نيعبرأ نم رثكأ اوناك مسقلاب دهعلا اذه اوماقا

 متنأ نآلا اوبلطاف . سلوب لتقن ىتح اًئيش معطن ال نأب ءاّرذن انرذن اننإ :مهل اولاقو

 ةقيقحلاب اوصحفت نأ نوبلطت مكنأك «مكيلإ هب يتأيل ريمألا نم ةعامجلا ءاسؤرو



 افي نايرق شير

 هذهب سلوب تخا نبا عمسف . مكيلإ لصي نأ لبق هلتقن نأل نودعتسم نحنو . هلمع

 داّوقلا نم اًدحاو اعدو سلوب لسرأف . سلوبل كلذ حضوأو «ركسعلا لخدف . ةليحلا

 , مالغلا دئاقلا ذخأف .هل هلوقي اًكيش هدنع نإف «ريمألا ىلإ مالغلا اذه لصوأ :هل لاقو

 اذهب كيتآ نأب ينم بلطو يناعد ريسألا سلوب نإ هل لاقو ءريمألا ىلإ هلخدأو

 هلأسي ناك و . ةيحان هبذجو مالغلا ديب ريمألا ذخأف . كل هلوقي اًئيش هدنع نإف « مالغلا

 اميكل « كنم اوبلطي نأل اورمتثإ دوهيلا نإ مالغلا هل لاقف . يل هلوقت كدنع يذلا ام

 الف . ةدايزب اًكيش هنم اوربختسي نأ نوديري مهنأك , مهلفحم ىلإ ادغ سلوب ًرضحت

 اورذن دقو «نيمكلاب هنودصري مهنم ًالجر ةيعبرأ نم ثلا نآل ( مهنم تنأ لبقت

 نورظتنمو نودعتسم مه اهو .هولتقي ىتح ءاوبرشي الو اولكأي ال نأب مهسفن ىلع
 يتلا ءايشألا هذه ٌّدحأ فرعي ال نأب هاصوأ ذا مالغلا ريمألا فرصاف .كدعو

 . ديس اي كرابو .يل اهتحضوا

 2.١ حاحصإ .نييئنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ؟8ه-١1/ ددع

 نحن انل امأو .ةلاهج نيكلاهلل ٍبيلّصلا ةملك نإ .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 . ءامهفلا يأر مدعأو «ءامكحلا ةمكح ديبأ ىنإ بوتكم هنإ .هللا ةّوق ىهف ءايحألا

 ةمكح كلهأ دق هللا نأ سيلأ ؟رهدلا اذه صحاف نيأو « بتاكلا نيأو « ميكحلا نيأف

 هللا ٌّبحأ «ةمكحلاب هللا ملاعلا فرعي مل هللا ةمكح يف هنأ لجأ نمو ؟ملاعلا اذه

 3 وبللس ةيلتار لات قنايكلا مراتب دويل .نآلع قرشا ةلايجب ةينمالا' ىحو نأ

 . منألل ةلاهجو ءدوهيلل ةرثع كلذو .اًبولصم حيسملاب رّشبن اننإف « نحن امأ .ةمكحلا

 ندل ٌلهج وه ام نأل .هتمكحو هللا ةّوق حيسملاف نيينانويلاو دوهيلا نم نيوعدملا امأو

 ينب نم ىوقأ وه «هللا لبق نم فيعض وه امو .سانلا ينب نم مكحأ وه «هللا
 . سانلا



 كلا ا

 (5؟ 555-6 صو توبلصلا ةعمج موي نم ةثلاثلا ةعاسلا

 -ا/ ددع ١9, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,قيّدصلا بوَيأ رفس نم ىلوأ ةءارق
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 م يل سيلف تثغتسا نإو .ٌّدحأ ينبيجي الف تملكت نإ :الئاق بوُيأ باجأف

 يتمارك بلس . يلبس ىلع ةملظلا عضوو ل ع ياس
 دوعلا لثم لقنو .تبهذف «يبناوج لك ن م ينعلق . يسأر ليلك دعبأو + ينم

 اوسادو اًعم نع تءاج هلسر اوربا سس اسر يمص حلا ؛ ساجر

 . ينع اوزاج يئاّبحأو « ينم اودعتبا يتوخإ . ينكسم لوح اولحو « مهقرطب يلع

 لثم ينوبستحا يئامإو يتيب ناكس .ينوسن يفراعمو 2يدنع نم يئابرقأ عطق
 هيلإ تعّرضتو «ينبجي ملف «توعد يدبعل . مهنيعأ يف اًبيرغ ترصو .بيرغلا
 ةمثآلا . يئاشحأ نبال تعّشختو «يتأرمإ دنع اًيرغ ترص .اًعّشختم يمف لاوقأب

 . يلع اوبلقنا يئاّبحأو « يتروشم لهأ لك ينلذر يب اوملكتف تمق .اًضيأ ينولذر
 ينومحرا «ينومحرا .ينانسأ لوح ياتفش تيقبو « يماظعب اقصل يمحلو يدلج
 نمو «هللا لثم اًضيأ متنا ينودرطت اذامل .َىلإ تبرتقا هللا دي نأل ,يئاّبحأ اي متنأ

 .ديس اي كرابو .نوعبشت ال يمحل

 أم6-١ ددع 58٠., حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 يذلا يضرقم وه نم وأ ؟مكمأ تقلط هب قالط بايك يأ :برلا لوقي ادكف

 سيلو انآ تببتا اذا . مكمأ تقلط مكمثإبو . متعبا مك اياطخب مكنإ اه 0

 ةرق "ف سل وأ ..تغارو.عقانتي ةدضصح اذادقحع .عيسجم سيو ثتوعدو :ناسلإ

 نم اهناتيح نتنتو .رفقلا لثم رهنألا لعجاو «رحبلا برخا ىخيبوتب ىنإ اه ؟ةاجنلل

 ا نإ .اًحسم اهرتس رئاضو اًمالظ ءامسلا سبلا ...توتو.غاملا مدغ
 ناذآ ةادغلاب يل لعجيو .اًركاب هبنا . نيبعتلل لوقلا رهظاو مهفأ اميكل ميلعتلا ناسل 2س . ١ 1 0 اذ 5 لأ |
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 يزخلا نع يهجو ّدرأ ملو .مطلل يدخو برضلل يدسج تيطعأ .ةفلاخناب

 ىهجو تلعج كلذلف .ّرخأ مل اذه لجأ نمف .ينناعأ هلإلا برلاو .قاصبلاو
 . كرابو .ُبيرق ينرّربي يذلا ٌبرلا نأل ىزخأ ال يناب تملعو ةرخصلاك

 ١-0 ددع 1١, حاحصإ .دّيس اي كرابو ءاّيركز ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 حضنلل ميلشروا ناكسلو دواد تيبل اًحوتفم عوبني مويلا كلذ يف نوكيو
 د نفرالا نم كنز ألا مسا كلهأ : يوقلا برلا لوقي مويلا كلذ يفو .ريهطتلاو

 ات ناو... ةسينلا 27 ةبذكلا ءايبنألا ضرألا نم لضاتسأو . اًضيأ نورك ذي

 هوبأ هقثويو .ابذك ّبرلا مساب تملكت كنوكل « شعت ال همأو هوبأ هل لقي اًضيأ لجر

 نم دحاو لك «ةبذكلا ءايبنألا ىزخت مويلا كلذ يفو .أبنتي امنيح هادلو ناذللا همأو

 ينا لب ءايبن انأ تسل لوقيو .اوبذك مهنوكل اًيرعش اًدلج نودرتي الو «هتءوبن ايؤر
 تاجا رقت هذه اههدل قرارت: ياببع ليم ىراسأ ناستاو: .ة نطرألا ىف جاني جر
 ظقيتسا . يئاّبحأ تيب يف اهتبرض يتلا تاحارجلا هذه لوقيف ؟كيدي طسو يف يتلا

 يعارلا برضا :يوقلا ْبرلا لاق . يّبحم لجرلا ىلعو «ًيعار ىلع فيسلا اهي اي

 .دّيس اي كرابو .ةاعّرلا ىلع يدي ٌدراو هفارخ دّدبِتف

 ١١-ب“ ددع ,7؟ © حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 اوتأي نأ رمأو ءربنملا ىلع يلاولا سلج دغلا يفو .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 هيلع ك وعدن |وناكو مويا را ود ودلال سداح ءءاج املف . سلوبب

 بنذُي مل هنأب جتحي سلوب ناك ذإو .اهوحضوي نأ مهنكمي مل ةبعصو ةريثك بلاثك
 سلوبل سوطسف لاق .رصيق ىلإ الو «لكيهلا يف الو «دوهيلا سومانب ال «ءيشب

 0 ا يلا ل

 يغبني انهاهف رصيق ربنم يف فقاو ينإ :لاقو سلوب باجأف ؟رومألا هذه ىلع يمامأ
 .رثكأ كلذ ملعت اًضيأ تنأ كنأ امك ءىشب دوهيلا ىلإ بنذأ مل ىنإ . نادأ نأ يل

 ناك هنإو اولا نم امتسا الق "كيرلا يقسو اكشن وأ ان: تعدض دق تدك نإو



 مالآلا عوبسأ

 .ةبه مهل ينبهي دحأ سيلف ءاهب يننوفرقي يتلا ءايشألا هذه نم ٌءيش يدنع سيل
 توعد دق :لاقو هتروشم لهأ عم سوطسف ملكت ذئنيحف ه . ثيغتسم انا رصيق اجلمبف

 . ديس اي كرابو .قلطنت رصيق ىلإف « رصيق اجلمب

 ١. حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ا١ا/-١ ددع

 هللا ةئيشمب حيسملا عوسي لوسرو وعدملا سلوب نم .يتوخإ اي ءديس اي كراب

 نيسّدقمْلا نيسيّدقلاو نيوعدملا ةيثنروقب يتلا هللا ةعامج ىلإ «خألا سيناتسوسو

 انل ناكم لك يف حيسملا عوسي انبر مساب نوعدي نيذلا عيمج ىلإو . حيسملا عوسي
 ركشا يننإ .انّير حيسملا عوسي نمو ءانيبأ هللا نم مالسلاو , مكعم ةمعنلا « مهلو

 مكتأل .حيبملا عوسيب مكل تيهو يتلا هللا ةمعن ىلع نيح لك يف مكدع يهل
 مل مكنوكل «حيسملا ةداهش مكيف تققحت امك «ملع لكيو ةملك لكب هب معيغتسا
 مكتبتي يذلا حيسملا عوسي انبر روهظ نوعقوتت مكنكل .هبهاوم نم ةدحاو يف اوصقنت
 متيعد يذلا نيمأل هللا نإ . حيسملا عوسي انّبر موي يف مول ريغب اونوكتل «ءاهتنالا ىتح

 مساب «يتوخإ اي « مكنم بلطأل ينإو .اًنبر حيسملا عوسي هنبا ةكرش ىلإ هدي ىلع
 لي «فاقفلا نكي نكي ذلو ,ةداو هيلكا يككميمتل تركت ناي جينبتملا عويس ار

 تيب نم يتوخإ اي مكيف ّيلإ لسرأ دقف .دحاو يأرو ءدحاو ريمضب نيلماك اونوكت

 : سلوي بز ىم انأ :لوقي نم. يكعت وكل مرك ذأ انآ ,اناقشنا مكديب ناز سوك

 مكنمو .افصلا بزح نم انأ :لوقي نم مكنمو .ولفا بزح نم انأ :لوقي نم مكنمو

 مساب مأ ؟مكببسب سلوب بلص مأ ؟ًارجَت حيسملا لعلأ . حيسملا بزح نم انأ :لوقي نم

 سوفسيرك ريغ مكنم اًدحأ دّمعأ مل ينوكل يهلإ ركشال ينإ ؟متدمتعا سلوب
 ملو ءانافطسإ تيب اًضيأ تدّمع مث . يمساب تدمع دق ينإ :ٌّدحأ لوقي الكل سوياغو

 ةمكحب ال .ريشبتلل لب «ديمعتلل ينلسري مل حيسملا نإ . رخآ اناسنا تدّمع ينإ ملعا

 . ديس اي كرابو . حيسملا بيلص لطعتي الثل مالكلا
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 (5594-؟58 ص) توبلصلا ةعمج موي نم ةسداسلا ةعاسلا

 ١-١ ددع 7١, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نيوكتلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 :لاّقف .ميهاربا اي :هل لاقو ميهاربا هللا نحتما .مالكلا اذه دعب نم ناكو

 نظرا ف | قلطتلا و دبش ىذلا كديع. و. قعبسا كسا ةضتةللا هل لاقف::اًدئااه

 ,ةادغلاب ميهاربا ركبف .اهكيرأ يتلا لابجلا دحأ ىلع اًدوقو كانه هعفراو « نييرومألا

 ماقو .دوقولل بطحلا ًاَّيهو .هنبا قحساو هيمالغ هعم ذخأو ءهرامح ىلع ّدشو
 ناكملا رظنف «هينيع عفر «ثلاثلا مويلا يفو . هنع هللا هل لاق يذلا ناكملا ىلإ اًقلطنم

 . كانه ىلإ يبصلاو انأ يضماف ءرامحلا دنع انهه اثكما :هيمالغل لاقف .دعب نم

 هنبا قتحسا ىلع هعضوو «دوقولل بطحلا ميهاربا ذخأ مث .امكيلإ دوعنو دجسنف

 . هاتبا اي :هيبأ ميهاربإل قحسا لاقف .ًاعم امهانثا ىضمو نيكسلاو رانلا هديب لوانتو
 ؟دوقولل لمحلا نياف «بطحلاو رانلا اذوه :قحسا هل لاقف . ينبا اي اذنااه هل لاقف

 ناكملا اغلبو اًعم امهانثا ىضم مث .ينبا اي دوقولل افورخ هل ىري هللا :ميهاربإ لاقف
 هنبا قحسا طبر مث . بطحلا خسفو ءاحبذم ميهاربإ كانه ىنتباف . هنع هللا لاق يذلا

 . هنبا حبذيل نيكسلا ذخأو «ميهاربإ هدي دمو «بطحلا قوف حبذملا ىلع هعضوو

 ال :هل لاق .اذنأاه لاقف . ميهاربإ ميهاربإ :ًالئاق ءامسلا نم هللا (كالم) كلم هادانف

 كنوك «هللا فاخت كنأ تملع نآلا ينأل . هب اًئيش لعفت الو « مالغلا ىلع كدي ددمت

 فعسلاب اطوبرم شبكب اذإو «ىأرو هينيع ميهاربإ عفرف . ينع كديحو كنبا عنمت مل
 . كرابو . هنبا ضوع اًدوقو هدعصأف هذخأو هيلإ ىضمف .هينرق نم

 ١-١١ ددع 4١, حاحصإ .ديس اي كرابو .ءايعشأ ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 اًعم نبرتقيلو نملكتيل ذئئيحو نمدقتيلف .ةّوقلا مهألا لذبتلو «رئازجلا تمصتلف
 « ىهتنت همادق بوعشلا . هيملق دنع هاعدو « قرشملا نم ربلا ضهنا نم : هيك احيملل

 مهدرطي ميئودلملا شقلاك هسوقو (« هقيس بنا:تلاك يطعي . لوشهدني كلملاو

 اعد يذلا اذ نمو .هذه عنصو دعأ نم .هيلجرب اقيرط زوجي الو «اًمالس عنصيو
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 . تفاخف رئازجلا ينتأر .وه انأ ءرخآلاو لوألا برلا انأ انأ .ٍءدبلا نم لايجألا

 وَمَن ءيرش ال اثاث ديحام نعي لحرلاو ؛ هتنتأ وب :تبيرتقاف ع« ضرألا راطقأ تدعترا

 اًمييح ةييلطل هلأ .لوقيو. < الدعتم ةقرافلاب يرضي يذلا غئاصلا راجنلا عَجَّشو

 يذلا بوقعي ايو «يدبع ليئارسإ اي نآلاو . عزعزتي الئل ريماسملاب هنوبقثيو

 اهبقارم نمو ضرألا بصاقأ نم .كتيّوق يذلا يليلخ ميهاربا عرز اي . كترتخا
 الو . كعم ينأل فخت ال . كلذرا ملو كترتخا . يدبع تنأ كل تلقو « كتوعد

 كنودناعي نيذلا نإ . ةرابلا ينيميب كتدضعو كترصنو كتيؤق . كهلإ انأ ينأل عرجت

 . نوكلهيو «ءيش الك نونوكي كنومصاخي نيذلا لاجرلاو . نولجخيو نوزخي
 . ديس اي كرابو

 5-١١ ددع 27 حاحصإ .دّيس اي كرابو , سوماع ةءوبن نم ةثلاث ةءارف

 ىتم :نيلئاق ضرألا يسئاب نونفيو نيكاسملا نولذري نيذلا اهيأ اي اذه اوعمسا

 ديزنو ليكلا رغصنو .ءارهألا حتفنف تبسلا توفي ىتمو .حمقلا عيبنف رهشلا زوج
 امو ءءاذحلا ضوع نيسئابلاو نيكاسملا ةضفلاب عيبنو « شغلا نازيم عنصنو لاقتملا

 عيمج دبألا ىلإ ىسنا ال ينإ ,«بوقعي زيزع ّبرلا فلحف .رديبلا لفسأ يف وه
 ءاهنكاسم عيمج ةباكلاب سلجتو .هذه لجأ نم ضرألا عزعزتت الفأ . مهلامعأ

 لوقي مويلا كلذ يف نوكيو .رصم رهن لثم ليسيو درطيو رهنلاك اهلجا دعصيو
 ىلإ مك دايعأ لدبأو «رينملا مويلا يف ضرألا ملظأو « رهظلا يف سمشلا برغأ :بعرلا

 ثعشلاو « مكئاقح عيمج ىلع حسملا قطنماو .حونلا ىلإ مكليتارت عيمجو تزحلا

 اي كرابو .ّرملا مويلاك اهترخآو «ديحولا نزح لثم اهلعجأو ,مكسؤر عيمج ىلع
 . ديس

 :5" + ”. 5 ددع 277 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ١-١١

 فصن يف قشمد ىلإ غلبأ نأ تأدبو اقلطنم تنك ذإو . اح اي كيس اي.ك راي
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 تعمسو « ضرألا ىلع تطقسف .ءامسلا نم ٌميظع ٌرون ةتغب يلع قرشأف ءراهنلا
 تنأ (وه نم) ونم :ًالئاق تبجأف انأ امأ ؟يندهطضت اذامل لواش لواش :يل لوقي ائوص

 نيذلا سانلا نإو . تنأ هدهطضت يذلا يرصانلا عوسي وه انأ :يل لاقف ؟يديس اي
 اذام انأ تلقف . يعم مّلكتملا توص اوعمسي مل مهنكل «رونلا اورصبأ يعم اوناك
 هيبتا قع فاس ىلكي كادخي , قشمد ىلإ قلطناف مق :انّبر يل لاقف ؟يدّيس اي عنصأ

 0 . واونلا كاذ ةجهب لجأ نم رصبا نكا كل اذإو . هلعفتل هب كل رمؤي يذلا

 انا اينانح همسا 00 نإو .قشمد تلخدف «ىيعم اوناك نيذلا كئلوا يديب

 ايات .لاقو لإ اع : كانه ىرذلا :دوهبلا عيمج هل كهشي ناك امك. .«.نسومانلاب
 0 اا

 ريصتو «همف نم توصلا عمستو «رابلا نياعتو هتدارإ فرعتل كماقأ انئابآ هلإ نإ :يل

 هتعمس وأ هتنياع (ام لك) املك ىلع سانلا عيمج دنع اًدهاش هل

 اّيتأ تعجرف .همسا وعدت ذإ كاياطخ نم رهطاو دمتعاف مق أطابتت اذاملف نآلاو

 نم جرخاو رداب :يل لوقي ايؤرلا يف هتيأرف « لكيهلا يف تيلصو ءانه ميلشروأ ىلإ
 ينأب اًضيأ بر اي نوملعي مهو ءانأ تلقف . يلع كتداهش نولبقي ال مهنأل : ميلشروأ

 ناك ذإو .كب نونمؤي اوناك نيذلا لفحم لك يف برضاو «نجسلل ملسا تنك
 «هيلتاق ةدارإ اًقفاومو ءاّضيأ مهعم اًفقاو انأ تنك «كدهاش سونافطسا مد كفسُي

 رشبتل دعبلا ىلإ كلسرمل ينإف «قلطنإ :يل لاقف .هيمجار بايث سرحا تنكو

 :نيلئاق اوحاصو مهتوص اوعفر ةملكلا هذه ىلإ ىتح سلوب اوعمس املف . بوعشلا
 نوجضي اوناك ذإو .شيعي نأ يغبني ال هنإ .اذكه وه نم ضرألا نم عفتريل

 ناو .ركسعلا ىلإ هلاخدإب ريمألا رمأ .ءامسلا ىلإ رابغلا نودعصيو مهبايث نوقّرمبو

 هوطبر املف .هيلع نوحيصي اوناك ةلع ةّيا لجأ نم ملعي يكل .دلجلاب لأسي

 ريغ اًيامور الجر اودلجت نأ مكل نوذأمآ :هب لكوملا دئاقلل سلوب لاق « تاطابرلاب
 اذه نإ « عنصت اذام :هل لاقو ريمألا وحن مدقت ءاذه دئاقلا عمس املف ؟بوجشم

 :سلوب هل لاقف ؟تنا ّينامورأ :يل لق :هل لاقو ريمألا هيلإ مدقتف .'ينامور لجرلا

 ال انارت سنوي لل لاق 11 ةيمرورزلا ترا رك لاعلان نا :هل لاقو ريمألا باجأ . معن
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 فاخو .هدلج نوديري اوناك نيذلا كئلوا هنع ىحنت تقوللف .اًضيأ اهيف تدلو دقلف

 .هفتك لق ناك هنوكل اهو هلا فرع ذإ ريمألا

 اهب نوعدي دوهيلا ناك يتلا ىوعدلا يه ام ةقيقحلاب ملعي نأ دارأ دغلا نمو

 سلوب ذخأو .مهئاسؤر لفحم ّلكو ةنهكلا ءامظع يتأت نأ رمأو هقلطاف .هيلع

 لكب ينإ يتوخإ لاجرلا اهيأ اي :لاق مهلفحمب سلوب لمأت املف . مهنيب هماقأف ءهردحأف

 نم نيمئاقلا كئلوا رمأ نهاكلا اينانح نإو . مويلا ىلإ ىتح هللا مامأ تبردت ةحلاص ةّي

 انهيأ اي هللا فيري قوس : سلوي هل لاقف بق ىلغ سلوي اويرضي.انا هينا "نع

 فلاخم تنأ كنأ عم ٌسلاج تنأو « سومانلا يف ام ىلع ينمكاحت . ضّيبملا طئاحلا
 هللا نهاكلأ :هل اولاق كانه نيفقاو اوناك نيذلا نإو .ينوبرضي نأ رمأتو سومانلا

 نعلت ال .بوتكم هنأل . نهاك هنأب يتوخإ اي ملعأ نكأ مل :سلوب مهل لاقف ؟متشت

 يف حاص ؛ نويسيرف هضعبو ةقدانز هضعب بعشلا نأب سلوب ملع املو . تريح نسف

 ةمايق ءاجر ىلعو يسّيرف نبا يسّيرف انأ «يتوخإ لاجرلا اهي اي :الئاق عيمجلا طسو

 مسقناو ضعب يف مهضعب ةقدانزل او نويسّيرفلا عقو ءاذه لاق ذإو . كاحأ تارمألا

 مآ سور الو. .ةكتالم ألو, .تناابق نيل 1نولوقي ةقداتزلا :نأل كلذو.. بنقل

 را ب تلا يرن دم ترب كلذ نم راصو . عيمجلاب نورقيف نويِسيرفلا

 ناك نإف . اذه يف اًئيدر اًئيش ١ دب مل اننإ : نيلئاق , مهنومصاخي اوقفطو نيسيرفلا بزح

 ايل ريالا فاش + يسم وتم راض اكو الغ ىف ىلع اذ :هداجلت ةلالع ذأ دور

 ىلإ هولخديو مهنيب نم هوفطخيف اوتآي اميكل نيينامورلا ىلإ لسرأف . سلوب اوخسفي
 يف يلع تدهش امك كنأل وقت :هل لاقو سلوبل انّير ىءارت ليللا ناك املو .ركسعلا

 .دّيس اي كرابو .اًضيأ ةيمور يف يل دهشت نأ ٌديتع تنأ اذكه « ميلشروأ

 ددع 24 حاحصإ .نييناربعلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 ةجأ نم دع ا ؟حأ #

 عوسي وهو اًميظع رابحأ ميظع نآلا انل نأ لجأ نمو .ىتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 ميظع انل سيل هنأل «هب رارقلاب كّسمتنلف . ءامسلا ىلإ دعص يذلا هللا نبا حيسملا



 ع نايرق شير

 ادع ام ءانلثم ءيش لك يف برجم وه لب .انفعض عم ملأتي نأ عيطتسي ال رابحأ

 رونلل ةمعنلا دجنو «ةمحرلا لانن يكل هتمعن يسرك ىلإ ةينالع نآلا برتقنلف . ةئيطخلا

 . قيضلا نامز يف

 يه يتلا ءايشألا يف سانلا لدب ماقي امنإ « سانلا نم ذختم رابحأ ميظع لك نأل

 عم ملأتيو هسفن عضاوي نا ردقيو .اياطخلا نع حئابذلاو نيبارقلا بّرقي اميكل هلل

 3 ركيدنأ يجي ناك قللذلو ءاضيأ :تعضلا“ سأل هنأ لجأ مخ + نيلاضلاو لاثخلا

 لان ع سيلو . هاياطخل اًضيأ هسفن نع برقي اذكه «بعشلا نع برقي امك

 هسفن حدمي مل اًضيأ حيسملا اذكه . نوره اعد امك «هللا هوعدي نم الإ هسفنل ةماركلا

 لاق هك ". قلتدلو: عوبلا اناوب تبا .تنآ هل لاق يذلا نكل. + رابحأ سكر نوكيل

 اّسبال ناك ذإ وهو . قداصيكلم هبش دبألا ىلإ ربحلا تنأ كنإ رخآ عضوت قالك

 نأ عيطتسي ناك نمل عومدلابو « كيدش فاتهب عرضتلاو ةبلطلا برق ا كسلا

 مالآلاو فوخلا نم ةعاطلا مّلعت اح اص ابا وه ناك ذإو . هل عمتساف « توملا نم هييحي

 . ةيدبألا (ةايحلا) ةويحلا ةلع هنوعيطي نيذلا عيمجل راصو لمك اذكهو . اهلمتحا يتلا

 . كرابو

 (؟ 7/756 صو توبلصلا ةعمج موي نم ةعساتلا ةعاسلا

 ,أ١٠-١ ددع .ه حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ىلوأ ةءارق

 با"

 لثمكو «همادق دلو لثم دعص .برلا عارذ تنلعا نملو «انعامسب قّدص نم

 يدظتعا هل يرسل ا34 ءاتياو وم م لام الو رلظنم. هل 'نينيل . ىشطع ضرأ نم لصأ

 هانلذر .هنع انهجو انفرصأ .مالآلا ربتخمو .عاج وألا لجر . نسانلا نودو, انام

 ديا يلا هاا ليهو ءاسالا ليقع هنإ ادع . ايش هبسحن ملو

 بيدأت .انماثآ لجأ نم عضاوت .اناياطخ لجأ نم حرج . اًعضاوتمو هللا نم اًيورضمو

 برلاو .هبناجل لام دحاو لك و « منغلاك انللض انلك .ىفشن هتاحارجبو هيلع انمالس
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 , حبذلا ىلإ قيس لمحلاك .هأف حتفي ملو مقار مدت . انلك اياطخ هيلع ىقلا

 هليجو ,قيس مكحلاو سبحلا نم .هاف حتفي ملو اتكاس ناك .رازجلا ماما ةجعنلاكو

 قفانملا ىطعي . هتبرض ىبعش ماثا لجأل . عايسألا ضرأ نم عطقتا هنأل « هب ربحي نم

 برلاو . ّشغ همف يف دجوي ملو اّمثإ عنصي مل هنوكل .هتوم لدب ينغلاو «هربق ضوع
 اياطخ لمح وهو ةمثألا عم بسُحو توملل هسفن ملسأ . . .هملؤيو هعضاوي نأ دارأ

 "ا/-"< ٠ ددع 8 حاحصإ .ديس اي كرابو ,لايناد ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 يعرضت يقلأو «ليئارسإ بعش اياطخو ياياطخب فرتعأو يلصأ تنك اميفو
 اذإو «(ةالصلاب) ةولصلاب ملكتم انأ امنيبو « سّدقملا يهلإ لبج نع هلإلا برلا مامأ

 اندو ءءامسلا نم ىتأو اًرئاط طبه ءايؤرلا يف البق هتيأر تنك يذلا لجرلا ليئاربجب
 نآلا تجرخ دق .لايناد اي :يل ًالئاق يعم ملكتو .ءاسملا ةحيبذ تقو يف يوحن
 كنوكل كيرأل تيتأ انأو « مالكلا جرخ « كتالص ءدب ذنم هنأ « مهفت يكل كملعأل

 ةنيدم ىلغو كبعش ىلع ترصتقا اًعوبسا نيعبس .ايؤرلا مهفاو لوقلاب نطفاف . اًيهش

 07 . يدبألا لدعلا بلجُيو مثالا رفغُيو ءاياطخلا لمكتو «ماثآلا متتل كسدق

 نا ىلإ مالكلا جورخ نم نا مهفاو ملعاف . نيسيّدقلا سدق حسميو ةءوبنلاو ايؤرلا

 .اًعوبسأ نيتسو نينثاو عيباسأ ةعبس .كلملا حيسملا يتأيو ميلشروأ ىنبتو عجرت

 نيتسلاو نيئثالا دعبو .نامزلا ءاضقنا ىلإ اهراوسأو اهقاوسأ ميلشروأ ينبيو عجريو
 اهؤاضقناو « يتآلا كلملا عم دّدبتت سدقلا ةنيدمو . نوكي الو « حيسملا لتقُي اًعوبسأ

 اًعوبسأ نيريثكل دهعلا يّوقيو .«يضقملا بارخلا لاتقلا مامت ىلإ ىتحو .بارخلاب
 فانكا ىلع بارخلا نوكيو «نابرقلاو ةحيبذلا لطبت مث .عوبسأ فصنو اًدحاو

 كيم اي كرايز .:بارخلا هودي ءاضتنالا ىلإو.,ذاسنلا

 8-١ ذدع 27” حاحصإ .دّيس اي كرابو .اخيم ةءوبن نم ةثلاث ةءارف

 : ميلاساب نرفع يذلا + عك .نرعاكي نوللا ءايسألا' ىلع اير لرش اذكم
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 نوكي اذه لجأ نمف . لاتقلاب هيلع نوداني مهمف يف يقلي ال نمو . مالسلاب نودانيو

 ةيلخ مقعشلا ٠ كارغتاو“ .. لأفلا نع ًالدب ةملظلاو ءايؤرلا نع اًضوع مكل ليللا

 لا ل كل لل ا ل  ءايبنألا

 نم ٌءولمم انأ يننكل . مهبيجي ال هللا اا ,مههوجو مهعيمج (نوطغُيو) نوغطيو
 ليئارسإو ء«همثإب بوقعي ربخأل «توربجلاو مكحلا نمو «برلا حور ةّوق

 نيذلا « ليئارسإ تيب ةاضق ايو « بوقعي تيب ءاسؤر اي اذه نآلا اوعمساف . هتئيطخب

 ميلشروأو ءامدلاب نويهص نونبت نيذلا تاميقتسملا لك نوجّوعتو مكحلا نولذرت

 ةضفلاب اهؤايبناو «ةرجالاب نوملعي اهتنهكو ءةوشرلاب نوضقي اهؤاسؤر . مثإلاب
 . ٌرشلا انيلع يتأي الف ءانطسو يف ّبرلا نإ اه :نيلئاق ّبرلا ىلع نوملكتيو نومّجني

 كيلا اجو باباس ةركت يباشر وأ وب. ترحت اقص كيس ةويهص كوك نآلاف

 . ديس اي كرابو .اًباغ

 ُأ١ :55 + ؟ا/-١ ددع ,؟ © حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ىلإ يقينربو كلملا سوفيرغا ردحنا مايأ تناك املف .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 ةموكح كلملا ىلع سوطسف ّصق اًمايأ هدنع اثكم املف . سوطسف ىلع امّلسيل ةيراسبق
 ينملعأ ميلشروأ يف تنك ذإو . سكيليف يديأ نم فلُخ اًريسأ الجر نإ :الئاق سلوب
 تلقف .اًمكح هيلع مهل يضقا نا ينم اوبلطو . دوهيلا خياشمو ةنهكلا ءامظع هنأشب

 همصخ رضحي مل ام لتقلل ةبه ام اًناسنا اوعفدي نأ ةداع نيبنامورلل سيل نإ انأ مهل
 انيس لإ تيناكالو .هب فرقي امع جاجتحالل ةلهم وه ىطعُيو .ههج ههجوب هخبويو
 فقوف . ىلا لجرلا اورضحي نأ ترمأو .رخآلا مويلا يف ريخخ اذ لي ريملا ىلع تسلح

 نجا كو انأ نظأ تنك امك ٠ هيلع هنوحضوي اًئيدر اًمول اودجي ملو هؤامصخ هعم
 لوتيا ةاكف قيل امأ تامو ناسنإ هنأ عوسي يفو مهتنايد يف ىّتْش ىواعد هيلع مهل

 نأ ديرتأ :سلوبل تلق ءرومألا هذه بلطم ىلع افقاو نكأ مل ينوكلو .ّيح هنإ
 مكحل ظفحي نأ بلطف وه امأ ؟رومألا هذه نع مكاحتت كانهو ميلشروا ىلإ قلطنت
 تدك دق + شوفيرغا لاقف . رصيق ىلإ هلسرأ نأ ىلإ هب ظفتحي نأ ترمأف .رصيق



 سوفيرغا ءاج دغلا يفو . هعمست ادغ : سوطسف لاقف ل اا

 نب رراعيسلا وماق ةنيدملا ءاسؤرو داوقلا عم ءاضقلا تيب الخدو ةميظع ءايربكب يقينربو

 نيرضاحلا لاجرلا عيمجو سوفيرغا كلملا اهي اي 000 . سلوب ,مضحف

 دقو .دوهيلا بعش لك ميلشروأ ىف ىلا هاكش دق «هنورت يذلا لجرلا اذه نإ ءانعم

 بج وُي اًئيش لعفي مل هنأ تمهف انأ امأ .اًضيأ شيعي نأ هل يغبني ال هنأ انهه اوحاص

 ذام ملعأ تسلو . را ا توملا

 اهّيَأ اي كمادق ةصاخو مكمادق رضحي نأ تدرأ اذه لجأ نمو . رصيبقل ةنغ نيتك ١

 انلسرأ اذإ بجي آل هنأل .ءهينكا اه. لجأ "«هنيضق خح لفس اذإ ىكل 2« سوفيرغا كلملا

 هيلا يكد لارا نأ ذاع

 .دّيس أي كرايو. ... كسسفت نع ملكتلاب كل نوذأمل هنإ سلوبل سوفيرغا لاقف

 ددع ”١., حاحصإ .نييناربعلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 أ 4

 يّوقن نأ نسحل هنإ . ةفلتخماو ةبيرغلا ميلاعتلا اوعبتت الف . ىتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 لحي ال حبذم انلو .اهب اوعس نيذلا كئلوا عفتني مل هنأل .ةمعطالاب ال ةمعنلاب انبولق

 سيئر ناك يتلا تاناويحلا نآل .هنم اولكأي نأ نامزلا ةّبق يف نومدخي نيذلا كقلوال

 اًجراخ رانلاب قرحت اهموحل تناك «ءاياطخلا نع سدقلا تيب اهئامدب لخدي رابحألا

 ديدن انهقابلا سبل هنا ةاقراع نيلماح ةلحملا نع اًجراخ اًضيأ هيلإ نحن نآلا جرخنلف

 يتلا دجما حئابذ هللا ىلإ نيح لك يف هدي ىلع دعصنلو .ةديتعلا اوجرن امنإ لب « ةتباث

 نآل مهنتك رشو. .نيكاسملا ةمحر اوسنت الو. هسا ةزكاشلا ةافشلا رامث ىف

 ا يسار اولعفي يكل مكباسح َنوّدؤي سانأك مكسوفن

 . كرابو .انيلع اولص .مكتقفاوي
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 (5-7076؟1/7” ص) بيلصلا ةدجس

 ١-/ ددع 25١ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لايقزح ةءوبن نم ىلوأ ةءارق

 رظناو «ميلشروا وحن كهجو لعجإ ءرشبلا نبا اي :الئاق ّبرلا لوق يلع ناكو
 بر لوقي اذكه :ليئارسإ ضرأل لوقتو ليئارسإ ضرأ ىلع أبنتو .مهسداقم ىلإ
 ينوكلو . ميثالاو رابلا كتم ديبأو ءهدمغ نم يفيس لتساو كيلع اذنأاه ٠ بابرألا

 نم دسج يذ لك ىلع هدمغ نم فيس جرخي كلذلف « ميثألاو رابلا كنم تدبأ
 0 ا كييقلا .ة ييرلا ا لا كيس يد نك لعيو < لامشلا لإ ضن نييلا

 ةرازم كهنتاو - قيرضخلا قحسي بحنا غرشبلا نبا اي.ثنأو .اًضيأ دتري الف هدمغ

 عيمج ىسامتتو . يتآلا ربخلا ىلع :مهل لق «ٌدهنتم تنأ اذال كل اولاق اذإو . مهماّدق

 ليست بكرلا عيمجو .حور لك فعضتو « يديألا عيمج يخرتستو بولقلا
 . كرابو . بابرألا بر لوقي متتو ةرضاح يه اه .هايملا

 :5+ 5١١-1١7 ددع .ه حاحصإ .دّيس اي كرابو ءاخيم ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 عسا
 « كتابكرم دّدباو «كطسو نم كليخ عزنأ برلا لوقي مويلا كلذ يف نوكيو

 لأفلاو «كيدي نم ةرحسلا كلهأو «كنوصح لك مدهأو . كضرأ ىرق برخاو
 لمعل اًضيأ دجست الف «كطسو نم كدئاعصو كتاتوحنم ديبأو .كيف نوكي ال

 اًماقتنا طخسلاو زجرلاب عنصاو «كارق برخاو . كطسو نم كتابصن علقاو . كيدي

 .اوعمسي ول نوللا تالا.ىم

 . كتوص ماكالا عمستف «لابجلا مكاحو ْمق .برلا هب ملكتي ام نآلا اوعمساف
 مكاحتي ّبرلا نأل « ضرألا تاساسأ قامعأ ايو .برلا ءاضق لابجلا اهتْيأ اي يعمسا
 . ينبجأ ؟كتنزحا اذامب وأ «كل تلعف اذام يبعش اي . خّبوي ليئارسإلو «هبعش عم

 يسوم 'كمادق تلسرأو « كتذقنأ ةيدوبعلا تبب نمو ءرصم ضرأ نم كتدعصأ اَمأ

 هباجأ ابو «بآوم كلم قلاب كيلع هب رخف امب نآلا ركذا يبعش اي .ميرمو نورهو

 . ديس اي كرابو .لاجلجلا ىلإ ميطاس نم روعاب نب ماعلب



 متكا 1

 رانلا حابصمكو . بطحلا يف رانلا ةرمج لثم اذوهي ءامظع لعجأ مويلا كلذ يف

 ميلشروأ سلجتو .مهلوح نيذلا بوعشلا عيمجل ًةرسيو ةنمي نولكأيو . ميشهلا يف
 مظعي الثل .ءدبلا يف امك اذوهي نكسم ْبرلا دقتفيو .ميلشروأب اهناكم يف اًضيأ
 لحي مويلا كلذ يفو .اذوهي تيب ىلع ميلشروأ ناكسل سدقملاو ءدواد تيب دجم

 تيبو «دواد لثم مويلا كلذ يفو هيف فيعضلا نوكيو « ميلشروأ ناكس ىلع ّبرلا
 هينا نأ يلطأ موبلا كلذ ىف ةوكيو .« ميمامأ ؟برلا كالك لع .ىدللا تيب لع ةواد
 جور ميله روأ تاكس نلعو دواد تيب ىلع ضيقا و... ميلظرو أ ىلع .ننآلا مألا عيمج

 نبالا ىلع نوكيي امك هيلع نوكييو «هونعط يذلا انأ لإ نورظنيو . ةمحرلاو ةفأرلا
 ديس: اياك ابو .ركبلا توم ىلع نوعجوتي امك هيلع نوعجوتيو ليجد ولا

 ١و«-) ”يبعمعردكال

 نحن اندجو « حيسملاب رربتن نا انباط نيح انك نإف .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 دق ام ينبا تدع انأ نإف . ىشاح ؟ةئيطخلا مداخ اذإ حيسملا عوسيف .ةأطخ اًضيأ

 ةديرشلا نع يم دق ىتأل .ةيهاولا زواجتم ىنأ ىسفن نع ترهظا دقف ( هتمده

 يحلا حيسملا نكلو .نآلا اًيح انأ تسلو « تبلّص حيسملا عمو . هلل ايحأل «ةعيرشلاب

 هسفن لذبو ينيحأ ؛ يذلا كاذ «هللا امو انا .«ردسلاب آلا 2 انأو . ف

 هل ا

 لايبعأ نأ مكنم اهفرعا نأ ديرأ اهدحو هذهف . ابولصم مكنيعأ مادق ٌرَّوصم حيسملا

 متأدتبا مك نإ . اذكه مكلهج نم غلبف ؟ناميإلا عامس نم وأ حورلا متذخأ سومانلا

 . اًثبع اهتيل ايو . اثبع اهلك هذه متلمتحاف . دسجلاب هنومتخت نآلاو , حورلاب مك رمأ

 نم وأ ةاروتلا لامعأ نمأ . تاوقلا مكب لمعي راصو حورلا نآلا مك اطعأ يذلاف
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 مه نيذلا نأ نآلا اوملعاف . ارب كلذ هل بسُحو هلل ميهاربإ َنَّمآ امك «نامبإلا عامس

 ,«ناعللاب سرت بروعشلا نا ملعو قبس هللا نأ ( ميهاربإ ء ءانبأ مه ناميولا لهأ نم ١

 . بوعشلا عيمج - كرابتت كب نأ سدقملا باتكلا لاق امك ميهاربإ رّشبف قبسف

 خت يق نسرمانلا لامعأ نين رج جيذلا نإ . نمّؤملا ميهاربإب نوكرابتي ًاذإ نونمؤملاف

 رربتي ال هنأل « سومانلا اذهب بتك ام عيمجب لمعي ال نم نوعلم ٌبوتكم هنأل . ةنعللا
 سومانلاف . نامبإلاب ايحي رابلا نإ «بوتكم هنأل ٌرهاظ اذهو . سومانلاب هللا دنع ٌدحأ

 تاغ. نم زك .نوعلم يكركم هنآل ءانع ةنعل راصو سومانلا ةنعل نم حيسملا انارتشا

 . كرابو .نامبإلاب حورلا

 (7؟5-8//07؟5/١ ص) ميظعلا تبسلا ءاسم

 -9 ددع 25١ حاحصإ . دّيس اي كرابو .عارتش ةءالا ةينثت رفس نم ىلوأ ةءارق

 بنا 7 را

 لقحلا يف ٌحورطم ٌليتق اهثرتل كهلإ برلا اهكيطعي يتلا ضرألا يف َدجَو اذإو
 . ليتقلا لوح يتلا ىرقلا اوسيقيو كماكحو كخويش جرختلف « هلتق نم فرعُي الو
 الو رينلاب تبَحَس نكت مل رقبلا نم ةلجع اهخويش ذخأتلف ليتقلا ىلإ برقألا ةيرقلاو

 يف كانه ةلجعلا اوحبذيلو . .عرز الو حلف نكي مل روب داو ىلإ اهوردحيلف . تبذج

 هومدخيل كهلإ برلا مهراتخا نيذلا يوال ونب ةنهكلا مدقتتلو ءروبلا يداولا

 لك لسغتلو .ةبرض لكو ٍءاضق لك نوكي مهمف مالك ىضتقم ىلعو ءهمساب
 ,يداولا يف ةحوبذملا ةلجعلا قوف مهيديأ ليتقلا ىلإ ةبيرقلا ةيرقلا كلت خياشم

 بر اي رفغاف .اننويع تأر الو «مدلا اذه كفست مل انيديأ نإ :نيلئاق اوبيجيلو

 رفغيف «ليئارسإ كبعش ىلع اًيكز امد بسحت الو .هتصلخ يذلا ليئارسإ كبعشل
 . مدلا نع مهل



 تابت الف تامو ةبشخ ىلع بلصو « ةئيطخ نع توملا مكح لجر قحتسا ناو

 ىلع قلُع نم لك هللا نم نوعلم هنال مويلا كلذ يف هوربقاف نكل « بيلصلا ىلع هتثج
 كس اي .كرايز . ةبشخ

 اوستكاو «مكبايثا اوقّرم :هعم نيذلا بعشلا عيمجلو باويل دواد لاقف

 ءارو نوشمب بعشلا عيمجو كلملا دواد ناكو . رينبا ماذق اوصقراو , حوسملا

 ىكبو «رينبا ربق ىلع ىكبو هتوص كلملا عفرف .نوربح يف رينبا اوربقو «ريرسلا
 اهيبي :هلادي ريشا تنام لابات كوع لفت :لاقو رعبا ىلع كلما جانو. لك بيععلا

 مثءالا ينب مادقو طقاسلاك تمدق .دويقلاب نيتقوثوم ريغ كالجرو «نيتطوبرمب
 اًربخ دواد اومعطيل بعشلا عيمج ءاجف .هيلع ًءاكب بعشلا عيمج دادزاف . تطقس

 اًربخ تقذ نا ينديزي اذكهو هللا يب عنصي اذكه ًالئاق دواد مسقاف .راهنلا ماد ام

 املك «مهنيعأب نسحو هلك بعشلا ملعف . سمشلا برغت نأ لبق رخآ اًفيش وأ

 نم نكي مل رين نب رينبا لتق نأب مويلا كلذ يف ليئارسإ لك فرعو . كلملا هعنص
 ؟ليئارسإ نم ميظع سيئر طقس مويلا نأب نوملعت امأ :كلملا لاق مث . كلملا لبق

 . كرابو

 845-55 ددع .ا" حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايمرإ يثارم نم ةفلاث ةءارق

 نم نياعيو برلا رظني ىتح «بيطرت اهل سيل نأل تكست ملو تعمد ينيع
 عيمج انيلع تحتف . يارق تانب عيمج نم يسفن ىلع تبرطضا ينيع .ءامسلا

 يراجم يانيع تعبنا .راسكناو ةرفحو ءانل راص عزفو فوخ . مههاوفا انئادعأ

 ْبجلا يف اوتامأ .اناجم يئادعأ رئاطلا لثم ينداص اًديص يعش تدب نحس ىلعواإلا

 توعد .تدعب دق ينا تلقف « يسأر قوف هايملا تفاط . ارجح ىلع اوعضوو يتايح

 يدع جرو نكل فلنذأ ىلع ليت اللفة قرص .:كفسلا اللا نع ينواي :كلمسا
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 ءاضق بر اي تيضق . فخت اال يل تلقو كتوعد يذلا مويلا يف توند . ينصلخو

 لك دق لك كيأز . اضن قريصقو يندم براي تبأو . يتايح تيجن و يسفن

 نيمئاقلا هافش . ىلع هب اوركف ام لكو ( مهراع بر اي تعمس . ىلع هب اوركف ام
 مهيلع درت . مهراكفأ نم انأ هتمهف دق مهمايقو مهسولج .هلك مويلا ىلع نيركتفملاو

 مهدرطت مهل كتبرضو بلقلا ةباك مهيطعت .مهيديأ لمع ريظن بر اي مهءازج
 .ديس اي كرابو .بر اي كتاومس تحت نم مهكلهت كزجربو

 /-١6 ددع ١5, حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 رهظو .سوارط ىلإ اوءاج ايسوم نم اوجرخ املف . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 اينوديكام ىلإ مله :لوقي ذإ هنم اًبلاط اًمئاق ينوديكام لجر هبش ليللا ايؤرب سلوبل
 اننأل ءاينوديكام ىلإ جورخلا اندرأ تقوللف ءايؤرلا هذه سلوب ىأر املف . يندعاسو

 يقارتوماس ىلإ انمقتساو سوارط نم انرسف . مهرشبنل اناعد برلا ناب انمهف

 سوفيليف ىلإ كانه نمو . ةنيدملا سولبان ىلإ كانه نم انيتأ دغلا يفو .(ةيكارتوماس)

 كانها نابي, ناك هنأل .«زهنلا طش.ىلع ةئيدملا باب نع اًجراخخ تبسلا موي ىف انجرح

 ةأرما نإو .كانه تاعمتجملا ءاسنلا ملكن انلعج انسلج املف .(ةالصإ ةولص تيب

 هذهف . ةنيدملا (ةريتايت) ريطوات نم ايدول اهمسا هللا فاخت تناك ناوجرا ةعايب ةدحاو

 يف اولزناف اوّمله «انّيرب تنمآ دق ىنأب اقح نيقثاو متنك نإ :ةلئاق انم بلطت تناكو

 . دّيس اي كرابو .اًريثك انيلع تحلو .يتي

 . يكينولاست لهأ ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 989-١5 ددع 2! حاحصإ

 دكنو بعتن انك دق اننأب انتوخإ اي نوركذت متنأو :توحإ اي ديس اي كراب



 ةراشب مكانرّشب فيك دوهش هللاو متنأو . مكنم دحأ ىلع لقتن الكل اًراهنو اليل انيديأب
 باطن انك وب .ةوملعت دقات. نينمالا عيمعب ددع.موا ريقياتك و + ربلا و ةواقتلاب هللا
 مكدشاننو مكبولق يّرعن امك و «هينب نم بألا بلطي امك «مكنم دحاوف دحاو نم

 اًضيأ نحن اذهلو .هدجمو هتوكلم ىلإ مكاعد يذلا «هلل بجي امك اوعست يكل

 امك لب « سانلا ةملكك اهولبقت مل انم اهومتلبق يتلا هللا ةملك نأل ءهلل ركشلا نمدن

 دق يتوخإ اي متنأو .نينمؤملا رشعم اي لعفلاب مكيف لمعت يهو هللا ةملك قحلاب اهنأ
 نم اًضيأ اذكه متلمتحا مكنأل , حيسملا عوسيب ةيدوهيلاب يتلا هللا تاعامجب متهّبشت

 حيسملا عوسي انّبر اولتق نيذلا كئلوا ءدوهيلا نم اًضيأ مه اولمتحا امك مكتريشع

 عيمجل اًدادضا اوراصو .هللا نوضري الو نحن انودرطو .مهنم نيذلا ءايبنألاو
 . نيح لك يف مهاياطخل اًمامتإ ءاويحي يكل بوعشلا ملكن نأ نع اننوعنمي ذإ . سانلا

 .ديس اي كرابو. .. ةريخآلا ىلإ بضغلا مهكر دأ دقو

 (؟ا/8 ص) ميظعلا تبسلا ليل نم (...) ةموقلا

 د ١

 تاريخلاب هبيرق انم ناسنإف ناسنإ يضري لب ءانسفنأ يضرن الو ءافعضلا فعض

 راع نإ :بوتكم وه امك نكلو ءهسفن ىضرأ ام اًضيأ حيسملا نأ لجأ نم . ءانبلل

 انل نوكي يكل ءانميلعتل بتك دقف ءاقباس بتك ام لك نأل . يلع عقو كيرّيعم

 يف مكضعب رختفي نأ مكيتؤي ءازعلاو ربصلا يلو هللاو . بتكلا ءازعبو ربصلاب ًءاجر

 انديس ابأ هللا اودّجمت دحاو مفو دحاو ريمضب ىكل , حيسملا عوسيب قافت الاب ضعب

 ..ديس ان ك راو .هللا .دغ اًضيأ خيسملا
١ 
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 (؟١٠58-5؟8/١ ص) ميظعلا تبسلا ليل نم (...) ةموقلا

 ١- ددع .” حاحصإ .دّيس اي كرابو ,يناثلا كولملا رفس نم ىلوأ ةءارق

 نووي يرق قدا لإ دغيم التاق ةيرلا نم ةواذءيلط كلذ دعي ىعشاكو
 دعصف . نوربح ىلإ :برلا هل لاقف ؟دعصأ نيأ ىلإ دواد لاقف . دعصإ :برلا هل لاقف

 ىلمركلا لابان ةأرمإ لاجيبأو «ةيليعارزيالا ماغيحأ هاتأرماو وه كانه ىلإ دواد

 لاجر ىتآف .نوربح يف اوسلجو هتيب ءاسنو وه دواد دعصو .هعم نيذلا لاجرلاو
 لها نإ لل نيلئاك دوا اوربتكا و اذويي تس ىلع كلمبا كانك يراود ا رحسل اذريب

 :مهل ًالئاق داع ضيا لها ىلإ اًشيكرد واذ: لشراف واش اوتفد. ةاعلج. ساب

 نآلاو .هومتنفد ذإ مك ديس لواش عم را ل إل سااصواو

 0 تر ا ل ا ممتاوا محو ًةمعن مكعم بّرلا عنصيلف

 دقو مك ديس واش. تنام نق ةزآل ءةوق يوذ اونوكو مكيديأ نآلا وقتتلف 7

 .دّيس اي كرابو . مهيلع كلمأل اذوهي لهأ ينحسم

 ١5-.5 ددع 25 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ةمكحلا رفس نم ةيناث ةءارق

 ةثادحلا وذو . ءايحأ نونوكي امنيح نيقفانملا نيديف اًئيم نوكي ذإ لداعلا ناسنالا

 رابلا ةافو نونياعي مهنإ .ةملاظلا ةخوميبقلا يدب ةزكك مك ادبي اًكيرس ( ىف رت) ىفت اذإ

 امأ .هب نوردزيف هنورضبي .ّبرلا هناص اذاملو .هيف هللا ىأترا دق اذام نوهقفي الو

 نيب ةموتشلا يفو . نيناهم نيطقاس هذه دعب نم نونوكيو « مهيلع كحضيف برلا

 نم مهنوجعزيو .مهل توص ال نيخفتنم نولصحيف مهعطقي هنأل ءدبألا ىلإ ىتوملا

 دابيو عجولا يف نولصحيف . ةدئابلا ضرالاك ءاضقنالا ىلإ نونوكيو «مهلوصأ

 يكلاوق ةةيقلا» سيكتوتو , نيعزج هومرتجا ام ريدقت ىلإ نوضقيو . .مهركذ

 كي اي كداب

 بثتكعهديا ا ةدع الكاب حاحصإ .ديس اي كرابو ءايمرإ ةءوبن نم ةئلاث ةءارف

 نكسي نم :برلا لوقي اذكه .بعشلا عيمجل ايمرإ هلوقي ناك يذلا مالكلا



 مما ١

 مالآلا ب ها

 جنيو ايحي نييناللكلا لإ جرخي نمو . ءابولاو عوخاو ثفيسلاب تيمي ةنيدملا هذه

 تااثق .ةهاطيو .لباي كلم كيج دب ةنيدملا هذه ولست .ابكرلا لوقي اذكه ع هيسنن
 يف اوّقبت نيذلا نيلتاقملا لاجرلا يديأ يخري هنوكل لجرلا اذه لتقيل :كلملل ءامظعلا

 ديري ال لجرلا اذه نأل .ليواقألا هذه مهل ًالئاق بعشلا عيمج يديأو . ةنيدملا هذه

 نأل .ءبكيديأ يف ملسم وه اه::كلملا ايقدص .لاقف .رشلا لب بعشلا اذهل عالسلا

 يف كلملا نبا اًيخلم بج يف هوقلأو ايمرإ اوذخأف .اًميش مكل لوقي نأ ردقي ال كلملا

 كرابو . نيط لب ءام بجلا يف نكي ملو بجلا ىلإ لابحلاب ايمرإ اولدو . نجسلا راد

 . ديس اي

 . سواتوميت هذيملت ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١" 1ذ١ " ددع 5 حاحصإ

 بيع الب ةيصولا ظفحت نأ .يطنبلا سوطاليب ماّدق ةنسح ةداهش دهش يذلا حيسملا

 يذلا رونلا ىف نك اسلا هدحو «دسفي نل يذلا ؟هبابر الا يرو كولملا كلف ءهدحو

 كاد هاري نأ اًضيأ عيطتسي الو نباذلا "نت دعما هزي ملو .. نم ولادي نأ دحأ ردقي ال

 ال نأب ايندلا هذه ءاينغأ صوأو .نيمآ نيدبألا دبأ ىلإ ناطلسلاو ةماركلا هل يذلا

 هللا ىلع اولكتيلف لب . هيلع لاكتا ال يذلا ىنغلا ىلع اولكتي الو مهرئامضب اوربكتسي

 اوعضي ناو عقابا لاو ف اطعلاب ناوسا رت وكي تاو .ةنيبا لاعق الابا كتمسو

 اي .ةيقيقحلا (ةايحلا) ةويحلا اًضيأ مه اولانيل ءديتعلا رمألل اح لاص اساسأ مهسفنأل

 اي كرابو .نيما كعم ةمعنلا .نامبإلا نع اولض دق اهب اودقتعا نيذلا نإف . بذاكلا
 ينل

 . كيس
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 (5م8-؟٠58 صو ميظعلا تيسلا حابص

 1١1١-717 ددع ١., حاحصإ .دّيس اي كرابو ,يناثلا كولملا رفس نم ىلوأ ةءارق

 اذوهي ينب اوملعيل :لاقو هنبا ناتانوي ىلعو لواش ىلع ةحانملا هذه دواد حانو

 ليئارسإ اي كماكا ىلع ىلتقلا نإ «ريشأ رفس يف بوتكم اذوه . سوقلاب يِمّرلا
 قاوسأ يف اورّشبت الو تاج يف اوربخت الف «ةربابجلا تطقس فيك . يبظلا

 مكيلع لزني الف . فلغلا تانب رست الئو « نيينيطسلفلا تائب حرفت الكل «نالقسع

 ؛ ةربابجلا سرت ترسكنا كانه نأل «ةزرفم لوقح ايو عوبلج لابج اي رطم الو لط

 مل ناتانوي سوقو . ةربابجلا محش نمو «ىلتقلا مد نم بهذلاب حوسمملا لواش سرت

 نابوبحم ناتانويو لواش .الطاب ٌدتري نكي مل لواش فيسو .اهئارو ىلإ عجرت نكت

 نم ىوقاو ءروسنلا نم عرسا .امهتوم يف اقرتفي ملو .امهتايح يف ناذيدلو
 , غابصلا ىلع زمرقلا نكسبلي ناك يذلا لواش ىلع نيكبا ليئارسإ تانب ايف ايس ل

 ناتانوي . برحلا يف ةربابجلا تطقس فيك .نكسوبل ىلع بهذلا ريواصت عضيو

 !ادج اًبيبححىل تنك دقلو .. ناتاتوي.ىخأ اي.كيلع ىب تقاض دقل لبق كماكأ ىلع
 تكا راسا طقم بع . ءاستلا ةّبحم نم لضفأ ةدرفم يل كتبحم تناكو

 .ديس اي:كرايو . برخلا تالا

 با١ا!/-7١ ددع :5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لايناد ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 كلملا اهيأ اي يحتل :نيلئاق كلملا سويراد ىلإ دانجألا ءامظعو نوطلسملا مدقتف

 موي نيثلث ىلإ ةبلط بلطي ناسنإ لك نأب «كلملا اهَيأ اي ءاّمتح متحت ملأ .دبألا ىلإ
 كلملا باجأف ؟دسألا بج يف ىقلُي « كلملا اهّيأ اي «كاوس نم ناسنا نم وأ هلإ نم

 ذكيح اوباجأف . ضقنت ال يتلا سرافو يدام ةعيرش بسح ّقح مالكلا نإ :لاقو
 . هتمتح يذلا متحلاو كرمأ ربتعي مل ءاذوهي يبس ينب نم لايناد نإ كلملا ماّدق اولاقو

 ءاًدج نزح لوقلا اذه كلملا عمس املف .راهنلا يف تاّرم ثلث هتبلط بلطي هنكل



 ما -.

 مالالا 007

 . سمشلا برغم ىنح هتاحن ىلع دهتجي ناك و .لايناد يجني نأ هريمض يف ركتفاو
 سرافلو يدامل نإ « كلما اهّيأ اي ملعإ :هل اولاقو كلملا ىلع لاجرلا كئلوأ جض ذئنيح
 لايئادب اوتأف ذئتيح كلملا رمأف .رّيغتي ال كلملا همسري مسرو متح لك نأب ةعيرش

 اة ناذ هديع يذلا كايناننإ ؟لايتادل لاق, كالا باج و .يسألا بج قدورقلاو
 همتاخب كلملا همتخو «بجلا مف ىلع هوعضوف ميظع دحاو رجحب اوتأو . كيجني وهف

0( 

 أ١٠-؟ ددع .ا/ حاحصإ .دّيس اي كرابو ءاخيم ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 . نئابك' .نوتعكي يهعيمب . سانلا نيب ويقيم سبلو .ضرألا م.شيالقلا كب

 «هبلطي سيئرلا 00 ريغ و ركلا ةدعتمم مهيديأ . كالهلل هاحأ صنتقي لجرلاو

 لثم مهريخ اولذر دقو .هسفن ىوهب ملكتي ميظعلاو « شرا لوقي مكاحلاو .طعأ

 ,مهؤاكب نوكي نآلاف . كصالخو كدصر موي ءاج دق . سوسلا اهلكأي يتلا ةعقرلا

 . كتأرما نم كمف مالكب ظفتحا .مكئابرقأ ىلع اولكتت الو مك ءاّبحأ اوقدصت ال

 لجرلا ءادعأو .اهتامح ّدض ةّنكلاو ءاهّمأ ّدض موقت ةنبالاو ,هابأ متشي نبالا نآلا

 ىحرفت ال . ىهلإ ىنعمسيف « ىصلخم هللا رظتنأ .برلا ىلإ رظناف انأ امأ . هتيب لهأ

 برلاف ةملظلا ىف تسلج ىنألو . اًضيأ موقأس ىنإ . تطقس ىنوكل ىتدناعم اي ىلع

 عنصيو « يئاضق يضقي نأ ىلإ «هيلإ تأطخأ ينوكل برلا ةبرض لمتحأ ينإ . ينريني

 ةلئاقلا ءاهيزخ اهرتسيف يتدناعم ىرتو .هّرب رصبأف «رونلا ىلإ ينجرخيو « يماقتنا
 . دّيس اي كرابو ؟كهلإ ّبرلا وه نيأ يل

 ١-٠١ ددع .” حاحصإ .ىلوألا لوسرلا سرطب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 ءءايرو بضغ ّلكو ءوس لك مكنع نآلا اوقلأف . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 فيظنلا نيللاك ةملكلا اوهتشاو ؛.نيعيضرلا لابطالا# اوكوكو .ةسينو نيبح كو

 را نأب مترظنو «متفد لق متنك نإ ع (ةايحلل) ةويحلل اهيف اوأشنتل ,ىحورلاو
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 راتخما وهو «سانلا هلذر يذلا يحلا رجحلا وهو . مك ريصم هيلإ يذلا ( حلاص

 لكايه اونوكو «ةّيحلا ةراجحلاك اونتباف اًضيأ متنأ اذكهو .هللا دنع مّركملاو

 انديس ةطساوب «هللا مادق ةلوبقم ةيحور حئابذ اودعصتل ,نيسيّدق ةنهكو «ةّيحور

 سأر يف اًرجح نويهص يف عضاو ينإ :باتكلا يف ليق دق هنأل .حيسملا عوسي

 اهّيأ اي ءاذه ىطعأ نآلا مكلف . ىرخُي ال هب نمؤي نمو .اًمّركم اًبختنم «ةيوازلا

 ةرخصو «ةرثع رجح وهف «نوعيطي ال نيذلا كئلوأل امأو .اًماركإ «نونمؤملا

 ةليبق مكنإف متنأ امأ .اهل اوعضو يتلا ةملكلا نوعيطي ال مهنأل «هب نورثعي دقو . كش

 حيباستب اوربخت اميكل « صلختم عمجو هارد يسر رفا ا راحل

 .اًبعش اوبسحت مل مدقت اميف متنك ذإ . لضافلا هرون ىلإ ةملظلا نم مكاعد يذلا كاذ

 ةمحرلا تضاف دقف نآلا امأ «نيموحرم ريغ متنكو .هللا بعش مكنإف نآلا امأ

 . ديس اي كرابو . مكيلع

 2١ حاحصإ .نييشنروقلا ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 7 ١ ددع

 نمو «هللا ةئيشمب حيسملا عوسي لوسر سلوب نم .يتوخإ اي ءديس اي كراب
 اياكأب نيذلا نيسيّدقلا عيمج ىلإو «ةيثنروقب يتلا هللا ةعامج ىلإ خألا سواتوميت

 كرابت . حيسملا عوسي انّير نمو انيبأ هللا نم مالسلاو مكعم ةمعنلا ءاهلك (ةيئاكأ)
 اندئادش يف انيّرعي يذلا ءِءازع لك هلإو تامحرلا وبأ « حيسملا عوسي انّبر وبأ هللا

 هب ىّرعتن يذلا ءازعلاب ءقيض لك يف مه نيذلا يّرعن نأ اًضيأ نحن عيطتسنل اهلك
 انؤازع حيسملاب رثكي اذكه ءانيف لضافتت حيسملا عاجوأ نأ امك هنأل .هللا لبق نم

 مكئازع لجأ نم (قياضتن) قيضتن اننإف ؛« (قياضتن) قيضتن انك نإو .اًضيأ
 مالآلا اولمتحتل صرح مكيف نوكيو «متنأ اوّرعتت اميكلف ءانيّزعت نإو .مكتايحو
 : مالآلا يف اناك رش متنك اذإ مكنأ ملعن اننأل «تباث مكب انؤاجرو .نحن اهملأتن يتلا

 .دّيس اي كرابو .اًضيأ ةيزعتلا يف اناكرش نونوكت



 ةمايقلا نمر قل

 ١/8-١85( ص) ةميظعلا ةمايقلا دحأ ةيشع

 بال-١ ددع . 5 حاحصا .ديس اي كوابو ها نم مر

 كمادق ا نأ قلغُت ال عراصملاو همامأ امأ باوبألا حتفا نأ 57 . كولا روهظو

 (ةيديدطا لافيألا وطحاو (ةيساحتلا ياويالا رسكا «رهولا قيرطلا ليساو

 ليئارسإ هلإ ّبرلا انأ ينأ ملعتل «ةروتسملا رئامطلاو « ةملظلا يف يتلا رئاخذلا كيطعأو

 ,« كمساب كتوعد . يبختنم ليئارسإو يدبع بوقعي لجأ نم « كمساب كتوعد يذلا
 ملعيل . ينفرعت ملو كتددش .هلإ يريغ سيلو برلا انا ينإ . ينفرعت ملو كتينكو
 برلا انأ يننإ . يريغ رخا سيل نآب ءاهبراغم نمو سمشلا قراشم نم مه نيذلا

 نايس اي كل راجو . مالسلا عناصلاو , ةملظلا قلاخلاو رونلا روصملا ( ياوس قبيل و

 با 84-5 ددع ١. حاحصإ .دّيس اي كرابو , عشوه ةءوبن نم ةيناث ةءارف

 « يريغ اًهلإ فرعت الف عرض نضر نم كدعيما يذلا كهلإ برلا انأ ين

 مهتيعر .ةنوكسم ريغ ةرفق ضرأ يف ةّيربلا يف كنيعر انأ . فار شف نت ير

 كيم لاك مول ريصالا «٠ . ين وسن اذه لجأ نمش 3 0 0 رو

 ؟كنيعي نم ليئارس إ اي كداسف يفق. 0 0

 ينطعا تلقو مهينتلاس نيذلا كتاضقو كندم عيمجلو ؟كصلخيف نآلا ككلم وه نيأ

 هتئيطخ و ا مارفا مثإ . يطخسب اهتعزنو عي ءركحرب كتيطعأف ؛ اييهترو. اكلم

 تبثي ال نآلاف . ميكح ريغ اًنبا هنوكل ةدلاولاك ضاخما عاجوأ هيلع يتأت .ةموتخم

 نيأو « توم اي كتبلغ نيأف . مهصلخأ توملا نمو مهيجنأ ميحجلا دي نم نينبلا قحسب

 مسمر بح اال

 ١-١١ ددع 2(" حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نانوي ةءوبن نم ةنلاث ةءارف

 مايأ ةثلث توحلا نطب يف نانوي ناكو .نانوي علتباف «اًميظع اتوح ّبرلا ّدعأو
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 ىلإ يتقيض يف تخرص :ًالئاق توحلا نطب نم ههلإ ّبرلا ىلإ ىَّلصف .لايل ةثلثو

 يف قمعلا ىلإ يتيقلأ يتوص تعمسف تخرص توحلا نطب نم .ينباجأف «برلا
 نسل .١ سه اب تير فسم م ربا ساحاول بل

 ىتح هايملا ينتطاحأ ؟سّدقملا كلكيه ىرأف دوعأ ىرتأ . كينيع مامأ نم تدعتبا دق

 لفاسأ ىلإ تردحنا .رحبلا عاق يف يسأر َسِبْحَو « يب فاط دق رمغلاو « سفنلا

 داسفلا نم يتايح تدعصأو .دبألا ىلإ يهجو يف اهلافقأ تقلغأ ضرألاو «لابجلا

 ىلإ يمامأ كتالص لخدتل . يسفن تقياضت ذإ برلا تركذ .يهلإ ْبرلا اهيأ اي
 توصبف انأ امأ . كمحارم نوكرتي ليطابألا نوظفحي نيذلا لك .سّدقملا كلكيه

 ىلإ نانوي فذقف توحلا ٌبرلا رمأو .برلل ًءازج هيفأ هترذن امو . كل حبذأ ركشلا
 كيس اي كرايو . سيلا

 م5917 ددع .” حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ليئارسإ ونب لاجرلا اهّيأ اي :لاقو سرطب باجأ .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 تايآلاو ىوقلاب مك دنع هللا نم رهظ لجر يرصانلا عوسي نإ :مالكلا اذه اوعمسا

 زورفملا اذهف . متنأ نوملعت دق امك مكنيب هدي ىلع اهلعف يتلا (بئاجعلا) حئارجلاو

 مث .رارشألا يديأب هومتملسأ «هتدارإ بسحبو هللا ةفرعم قباسب رمألا اذهل

 اًنكمم نكي مل هنأل «ميحجلا ضاخما ضقنو هماقأ هللا نإ نآلا .هومتلتقو هومتبلص

 ةنآ يح لك .يدّيس رظنأف ايس رس ا اوال

 اًضيأ يدسجو «يناسل للهتو يبلق ّمعنت اذه لجأ نمف . عزجا اليك ينيمي نع نم
 كيرلا كيما الو وسجل ين يسن كريت ذل .كرأل ءاجرلا ىلع لحي

 اهّيأ ايف . كهجو عم كحرف ينألمت .(ةايحلا) ةويحلا قيرط يل ترهظأ .داسفلا

 9و تابساي واط ءابآلا:جنار لجأ نم ةينالع .كملكت نأ بجي انتوعإ لاجرلا

 نم ينإ ءمسقب هل مسقأ هللا نأ ملعي ناكو ءاّيبن ناك هنإ . مويلا ىلإ اندنع هربقو

 مل هنأب ؛ حيسملا ةمايق نع ملكتف «ىأرف « مدقتف . كيسرك ىلع لعجأ كنطب رامثأ

 انلك نحنو «هللا ماقأ اذه عوسيلف اكاسف هلم هياعي ملو ميحجلا يف كرتي



 ةمايقلا رهز 0 0 11

 ,سدقلا حورلاب دعولا بآلا نم ذخأو «هللا نيميب عفترا يذلا وهو .هدوهش

 وه هنأل ءامسلا ىلإ َدعَّص دواد سيلو ءاهنوعمستو اهنورت يتلا ةبهوملا هذه ضافأو
 ملعيلف . كيمدقل ًافطوم كادعأ عضأ ىتح يني, نع نم سلجإ يّرل برلا لاق :لاق
 بر مدت هومتبلص يذلا عوسي اذه لعج هللا نأب ليئارسإ لا عيمج نآلا ةقيقحلاب

 . كرابو . احيسمو

١1-1 

 دنع مال ابل نكيلف :«ناعالاب نآلا انرزيت دق اننألو. . يتوخإ اي ءديس اي كراب

 اهب نوتباث نحن ىتلا ةمعنلا هذه نم نامبولاب انوند هب يذلا حيسملا عوسي انديسب هللا

 ملعن اننأل ءاّضيأ تاقيضلاب رختفن لب طقف اذكه سيلو .هللا دجم اجرب نورختفمو

 ىزخيي الف ءاجرلا امأ ؛اجرلا نامبالاو «نامبإلا ربصلاو .انيف ربصلا لّمكي قيضلا نأ

 تام حيسملا ناك نإف .هانيطعا يذلا سدقلا حورب هللا ةّبحم انبولق ىلع ضيفي هنأل

 نيقفانملا لدب ناسنالا تومي داكلابف « نيقفانملا لدب نامزلا اذه يف انفعض لجأ نم .

 ءانل هتبحم هللا رهظي انه نمف . نيك اضلا ضوع ناسنالا تومي نأ ئرتجي ىسعف 1

 نم وجنن هبو «همدب نآلا رربتن يرحلاب مكف .انلجأ نم حيسملا تام ةأطخ انك ذإ

 هئاضرب يرحلاب مكف «هنبا توم: انيلع هللا ىضر ءادعأ انك نيح ناك نإو . بضغلا

 حيسملا عوسي انبرب هللاب اًضيأ رختفنو لب طقف اذكه سيلو . هتايحب ايحن نآلا (هاضرب)

 . ديس اي كرايو' . ىضرلا نآلا هي. انلبق يذلا

 (7/5 ص) نارفغلا (ةالص) ةولص

 ددع :؛ 4 حاحصإ . سسفأ لهأ ىلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 نسل ا ل

 عم ناسالا ملكتيلو ) بماكلا مكنع اوحرطا اذهلف 1 يتوخإ اي 07-5 اي كراب
 أ
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 ىلع سمشلا برغت الو «ءاومثأت الو اوبضغإ . ضعب انضعب ءاضعأ اننإف .قحلاب هبيرق

 . نآلا قرسي الف «ىضم اميف قرسي ناك نمو .اناكم سيلبإ اوطعت الو «مكبضغ
 مكهاوفأ نم جرخت الو . جاتحملل يطعُي ام هل نوكيل تاريخلا لمعيو «هيديب ّدكي لب

 00 "نين اهنوممتسي نيذلا:حتمتل «.كاهتبلا لصتو. نست يتلا آلا د

 طخسو ةرارم لكو .صالخلا مويل هب متمتخ يذلا سودقلا هللا حور اون

 ٍضعبل اًضعب نيلهس اونوكو كلا زك عم مكسم رعت فيتو خارصو بضغو
 . حيسملاب انع هللا افَع امك ضعب نع مكضعب فعيلو «ءامحُرو

 لدبي حيسملا انبحأ امك 'بحلاب اوعساو .ءابحألا ءانبالاك هللاب نآلا اوهبشتو

 .ديس اي كرابو . بيطلا فرعلل هلل ةحيبذو انابرق اننود هسفن

 (7/1/-5؟/5 ص) ةمايقلا دحأ ليل نم ةعبارلا ةمرقلا

 ددع ." حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
١-١١ 

 ؟ةمعنلا رثكتل ةيطخلا يف تْيشنأ ءنآلا لوقن اذامف .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 1 يمل لك اهنا ل حملا يب ا ل للام

 «توملل ةّيدومعملا يف هعم اَنِفُذ دق اننأل .هتومب انغبطصا امنإ حيسملا عوسيب انغبطصا

 ةويحب اًضيأ كلسن اذكه ءهيبأ دجمب تاومألا نيب نم حيسملا عوسي ماق امك يكل

 . اًضيأ هتمايقب نوكن اذكه ءهتوم هبشب ًاعم هعم انسرغ دق انك نإو . ةديدج (ةايحب)

 ءاّضيأ ةئكيطخلا مدخي اليكل ؛ , ةئيطخلا دسج لطبيل هعم بلص ميدقلا انرشب نأ ملعن اننإ

 اننأ نمؤنلف « حيسملا عم انتم دق نآلا انك نإف . ةئيطخلا نم رّرحت دقف تام يذلا نأل

 ءاّضيأ تومي ال هنأو «تاومألا نيب نم ماق حيسملا نأ ملعنل اننإف .ايحن حيسملا عم

 ثيح نمو ؛ةدحاو ةّرم تام دقف ةئيطخلل تام يذلا نأل . توملا هيلع طلستي الو

 ءايحأو «ةئيطخلل تاومأ مكنأ مكسوفن اوبسحا اًضيأ متنأ اذكه .هلل ٌيحف «ّيح هنأ

 . ديس اي كرابو . حيسملا عوسي انبرب هلل



 ةمايقلا نمز هه 5215

 (5-7/8/8؟ 81 ص) ةمايقلا دحأ حابص

 975-68 ددع 2١, حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 نيذلاو « ميهاربإ سنج ونب انتوخإ لاجرلا اهيأ اي .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 مباشر وأ يف. ناكسلا نإ يي ةايطلو يذلا ةيلك تلفرا مكل .مكعم هللا نوفاخي

 مهنكل « تبس لك يف أرقت يتلا ءايبنألا بتك اومهفي ملو اهب اوفرعي مل مهءاسؤرو
 سوطاليب نم اوبلط «توملل ام ةلع اودجي مل ذإو تابوتكملا عيمج باير ستعا عل

 .ربق يف هوعضوو بيلّصلا ىلع نم هولزنأ هنع بتك املك اولمكأ نيحو ..ةلفقي نأ

 ىلإ ليلجلا نم هعم اودعص نيذلل ةريثك اًمايأ رهظو «تاومألا نيب نم هماقأف هللا امأ

 تنأ :يناثلا رومزملا يف بتك امك عوسي ماقأ هنوكل « مهئانبأل هللا ُهّمتأ دق انئابآل ناك

 داسفلا ىريف دوعي الكل «تاومألا نيب نم هللا هماقأ اذكهو . كتدلو مويلا انأو « ىنبا

 مل كنإ :رخآ عضوم يف اًضيأ لاقو . ةقداصلا دواد ةمعن مكحنمأ ينإ :لاق امك اًضيأ

 عم عضوو يفوتو هتليبق يف هللا ةرسم مدخ دواد نإ . دايسفلا حمري لا ةليفيح كرقت

 نا انتوخإ اي نآلا اوملعاف . داسفلا ري ملف هللا هماقأ يذلا اذه امأ . داسفلا ىاوومتابا

 . ىسوم سومانب اورربتت نأ نورد ال يكدأل ءاياطخلا نارفغب مكل ىداني ادهب

 يف ليق ام مكيلع يتأي الثل نآلا اورذحاف .رّربتي ءاذهب نمؤي (نم لكو) نّمَلكو
 ا مكمايأ يف لمعأ ينإف .اودابتو اوبجعتتف نينواهتم اي اورظنا .ءايبنألا

 نأ امهنم اوبلط «مهدنع نم ناجراخ امه اميفو .ٌّدحأ هب مكثّدح نإ هنوقّدصت

 سلوب عبت يا) امهعبت ةعامجلا تفرصنا املو .رخآلا تبسلا يف مالكلا اذهب مهاملكي

 ؛8١ حاحصإ .نيشنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 1١7-١9 ددع



 5 نايرق شير

 تاومألا ةمايق سيل ناك نإو .تاومألا ةمايق سيل نولوقي ٌنمانأ مكنيب دجوي فيكف

 . اًضيأ لطاب مكناميإو «لطاب انؤادنف .مقي مل حيسملا ناك نإو .مقي مل حيسملاف

 مل ذإ حيسملا ماقأ هنأ هللا ىلع اندهش اننوكل «هلل ةبذك اًدوهش اًضيأ دجون نحنو

 در ناك نإو ءاّضيأ مقُي مل حيسملاف همم ناك نإف .همقي

 : سانلا عيمج نم ىقشأ نحنق . ياي يةواويا را

 ..ديس اي كرايو

 58/8-١911( ص) نييراوحلا نيبثا

 ه١-١٠4 ددع /١1, حاحصإ .دّيس اي كرابو .لوألا كولملا رفس نم ىلوأ ةءارق

 يف مهعضوو يداولا نم طلز راجح ةسمخ هل راتخاو هديب هاصع دواد ذخأف

 دق ّيطسلفلاب اذإو «ّيطسلفلا تايلج وحن اندو «هديب هعالقمو ةاعرلا ءانإ هتالخم

 دواد ىأرف «ّيطسالفلا علطتف .هّحالس لماحلا لجرلا هّمادقو دواد ىلإ برتقاو ًءاج
 انأ بلكآ :دوادل ّيطسلفلا لاقف . رظنملا ليمجو نوللا رقشأ ًالفط ناك هنأل ُهَرقتحاف
 لاعت دوادل ّيطسلفلا لاق مث هتهلآب دوادل ّطسلفلا متشو ؟اصعلاب ّيلإ يتأت تنأ ىتح

 يلإ يتأت تنأ :يطسلفلل دواد لاقف .ربلا شوحولو «ءامسلا ريطل كمحل يطعاف يل
 فوفص هلإ توؤابصلا ٌبرلا مساب كيلإ ءيجأ انأو .سرتلاو حمرلاو فيسلاب
 لكما كنم ذخاو كلتقاف : ذي يف ةبرلا :كملسومويلاف . مهتريع نيذلا ليئارسإ

 ضرألا ملعتف . ءامسلا ريطلو ٌرّبلا شوحول نيينيطسلفلا ركاسع تثج مويلا يطعأو
 فيسلاب صلخي ال ْبرلا نأب اهلك ةعامجلا هذه فرعتو .ليئارسإ يف هلإلا نأ

 ءاقلل برتقاو تآ يطسلفلاب اذإو .اندي يف مكملسيو ٌبرلل وه لاتقلا نأل « حمرلاو

 ذخأف .هتالخم ىلإ هدي ّدمو ّيطسافلا ًءاقلت ةففاصملل ىرجو دواد عرسأف .دواد

 ىلع طقسف «هتهبج يف رجحلا سرغناف . هينيع نيب يطسلفلا برضو رادتساو ارجح

 ملو .هلتقف هبرضو رجحلاو عالقملاب ّيطسلفلا ىلع دواد ىّوقتو . ضرألا ىلع ههجو



 ةمايقلا .مز ١ مر

 ديس اي كارابو . اوبرهف مهراّبج تام دق نأب نوينيطسلفلا رصبأف . هساأر عطقو هلتقو

 بال-١ ددع 57 حاحصإ .دّيس اي كرابو .ايعشأ ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 هسابلب ليمجو .راصوب نم ةّرمحم هباوثاو مودأ نم يتآلا اذه (وه نم) ونم
 ساّودك ةّرمحم كباوثأ اذا . صالخلل ديزمو لدعلاب ملكتم انأ . هشيج ةرثكب ٌرتعمو
 مهترصع . بوعشلا نم ّدحأ يعم سيلو .يدحو ةرصضغملا :تسد ينإ . ةرصعملا

 ةمقنلا موي نأل ءاهلك يبايث تخطلف يسابل ىلع مهمد طقنف يبضغب مهتسدو يزجرب
 . دنسي نم سيلف تريحتو . نيعم نكي ملف ترظن . تغلب دق يادف ةنسو « يبلق يف

 ,يبضغب مهتركساو يزجرب متألا تسد .ينناعأ وه يبضغو «يعارذ ينصلخف

 (ام لك) امّلك نع ٌبرلا دمحو اهركذأ برلا ةمعن . ضرألا ىلإ مهتّوق تردحأو
 . ديس اي كرابو .ليئارسإ تيب ىلع هتاريخ رزغاو .برلا هب ينازاج

 ١ "بر ةدع عال حاحصإ .دّيس اي كرابو .ايركز ةءوبن نم ةنلاث ةءارق

 «مكوبلس نيذلا مثألا ىلإ ينلسرأ دجملا دعب نأ يوقلا برلا لوقي اذكه نأل

 مهلامعأ نوكتو مهيلع يدي عفرأ اذنأاه ينأل . ينيع ةقَّدَح سملي مكسملي نّم نأل

 ينأل « نويهص كحاب سار نحس . ينلسرأ يوقلا برلا نأ نوفرعتو . بهنلل
 كلذ يف برلاب ةريثك ملأ قصلتو .برلا لوقي كطسو يف نكسأو انأ يتا اذنأاه

 ينلسرأ يوقلا ّبرلا نأ نيملعتو . كطسو يف نكسيو اًبعش هل نونوكيو «مويلا
 ءاّضيأ ميلشرواب برلا يضتريو « ةسّدقم ضرأ يف هبيصن اذوهي برلا ينتقيو . كيلإ

 كرابو . سّدقملا هنكسم نم ظقيتسا هنأ لجأ نم ّبرلا هجو نم رشب يذ لك فاخيو
 . ديس اي

 1١1١-55 ددع . حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 امهوحن ىرج انحويو ناعمسب اكسمتم ناك ذإو .ىئاّبحأ اي «دّيس اي كراب



 0 نايرق شير

 الئاق باجأ ناعمس مهرظن املف . بّجعتم وه ذإ «ناميلس ناوطسا ىلإ هلك بعشلا

 ؟انيف نوسّرفتت اذاملو .اذه نم نوبجعتم مكلاب ام ليئارسإ ونب لاجرلا اهّيأ اي :مهل

 , سوطاليب مامأ هب مترفك و متنأ هومتملسا يذلا عوسي هنبا دّجم انئابآ هلإ « بوقعيو

 الجر مكل متبلطو « مترفك ٌرابلاو سوّدقلابف متنأ امأ .هقلطي نأ بجوأ وه ناك ذإ

 ماقأ هايإ يذلا , هومتلتق (ةايحلا) ةويحلا ناو وه للا كاذو , مكل ىطعي نا التاق

 يذلا اذه يفشاو تبث همسا ناميإبو .هدوهش انلك نحنو «تاومألا نيب نم هللا

 اي نآلا نكلو . مكعيمج مامأ ةحصلا هذه هاطعأ هيف يذلا ناميإلاو . هنوفرعتو هنورت

 كلذ لمكأ دق هللاو « مك ؤاسؤر لعف امك اذه متلعف ةلالضلاب مكنأ ملعأ انأ يتوخإ

 نآلا اوبوتف .هحيسم ملوي نأب ءايبنألا عيمج مف ىلع ىدانف قبس امك ءاذكه

 لسريو «برلا هجو مادق نم ةحارلا ةنمزأ مكيتاتو مكاياطخ ىحمت يك اوعجراو
 ءلم ىلإ ىتح هلبقت نا ءامسلل يغبني يذلا مكل ايهم ناك يذلا حيسملا عوسي مكيلإ

 دنم نيذلا نيسيدقلا نسلأ ىلع هب هللا ملكت (ءيش لك) يشاك هيف متي , يذلا نامزلا

 0 ؛ يلثم مكتوخإ نم ين مكل ميقي برلا نإ :لاق ىسوم نأل «دبألا

 را :هدعب نم نيذلاو ليث وماص ند نع يلا ميعيمج ءايبنألاف . اهبعش

 ذإ ءانئابآل هللا هعضو يذلا قاثيملا ونبو ءايبنألا ونب مه متنأف . مايألا هذه نع اودانو

 ميدق نم هنبا هللا ماقأ مكلف . ضرألا لئابق عيمج كرابتت كلسنب نا ميهاربإل لاق

 7 لا

 ١6, حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ددع 1١-١١

 هب مكترّشب يذلا ليجنالا نأب يتوخإ اي مكملعأ انأو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 اونوكت مل نأ نوركذت متنك نإ مكترّشب ةملك ةّيأب . ويح لف هير ضل هرساكو

 امك اناياطخ لجأ نم تام حيسملا ناب تلبق امك لبق نم مكتملس دقف . الطاب متنمآ



 ةمايقلا نمر ١

 هدعب نايت را . بوتكم وه امك ثلاثلا مويلا يف ماقو ربق هنأو نبضك

 نوقاب مهنم ريثك و .اًعم اًعم خأ ةيامسمخ نم رثكأل كلذ دعب نم ىءارتو ءرشع دحألل

 لسرلل هدعب نمو . در رع . دقر دق نم مهنمو ءنآلا ىلإ

 تيسلاو , لسرلا رغصأو طقسلاك يذلا انأ اًضيأ يل ىءارت مهعيمج رخخآ يفو . . مهلك

 انأ ام ىلع ترص هللا ةمعنبو . هللا ةعيب تدهطضا ينوك « العر جنا نا انين

 لب انآ تيبلو :مهعيمجس نم رثكأ تيعتادقا ل , ةلطاب نكت مل يف يتلا هتمعنو ع هيلع

 اي كرابو . متنمأ اذكهو رّشبن اذكهف ءءالؤه وأ نآلا انأ تنك نإو . يعم يتلا هتمعن
 لل

 . كيس

 591١-١9( صر نييراوحلا ءاثالث

 ددع 0١, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,"”خاريس نب عوشي ةمكح نم ىلوأ ةءارق

0 

 كمساب ربخأو « موي لك يف بر اي «كمسا دّجماو كلملا برا اهّيأ اي كركشأ

 نع داسفلا تعنمو توملا نم يسفن تيٌمَن كنأل ؛ رهدلا ذنم يلاعتملا يلاكتا اي حيباستلا

 ةرثعلا نم ينتذقنأو كتمحر ةرثكب ينتيٌجُتو .ةيواهلا نم يّمدق تصلخو يمحل
 رانلا بيهلو ينازحأ ةرثك ينع تجّرفو .يسفن بلاطلا دي نم ينتصلخو «كالهلاو
 يئارو ىلإ تفتلا . توملا ىلإ تبرتقا يحورو «ةيواهلا ىلإ تغلب يسفن . ينتطاحأ يتلا
 تعفر . مهنم ىوقأ وه نمت مهيجنيو هيلع نيلكتملا دنسي نم ترظتناو ءائوع بلطأل

 ال «صلخماو رابجلا ّبرلا اهّيأ اي «ءالعلا نم يبأ توعد . تيلصو ضرألا نم يتوص
 كلذ دنع .ديجامتلاب كركذاو نيح لك كمسا حّبسا .ةنزحما ةبآتكلا موي يف ينكر تت
 . نزح لك نم يناّجْنو ٍءوس لك نم ينذقنأو « يعرضت ىلإ تصنو يتوص ًبرلا عمس
 كيسي كرايور هك راباو ههتساو.سودقلا همسا ركشا كلذلف

 . (آ1:3036, 51 :4-1. 12-6) ةينيعبسلا ةمجرتلا نع ذوخأم صنلا اذه -»+



 /-١ ددع :49 حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 كتنعأ صالخلا موي يفو «كتبجتسا لوبقملا نامزلا يف برلا لوقي اذكه

 ثيراوملا ثرتو ضرألا ميقتل « مثألل اًرونو بعشلل ًادهع كتيطعأو كتلبجو
 طوعا قرطلا لع. ءاوزيظا نيسرفملاو :«اوعرعا ةفرسألا لرش ..ةذتلا

 الو بوشلا مهب رضي الو «نوشطعي الو نوعوجي ال « مهيعارم لبّسلا عيمج يفو
 لابجلا عيمج لعجأ .هايملا عيباني ىلإ مهداتقيو مهرّبدي مهمحار نأل «سمشلا
 نم ءالؤهو «لامشلا نم ءالؤهو ءدعبلا نم نوتأي ءالؤه .عفترت لبُسلاو ءاقرط
 اهتيأ اي يجهتباو «تاوامسلا اهتيأ اي يحبس .نميتلا ضرأ نم ءالؤهو ءرحبلا

 . هيسئاب محرو هبعش ىّرع برلا نوكل ءدمحلاب لابجلا اهتيأ اي يّرسو .ضرألا

 . ديس اي كرابو

 1١-1١8+ 5 ددع .ه حاحصإ .دّيس اي كرابو ,عشوه ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 ١ 5-غع

 ذخاو قلطنأو فطخأ انأ .اذوهي تيبل ثيللا لبشك و « مارفال دسألاك انأ ينأل

 . يهجو اوباطيو اوكلهي ىتح يناكم ىلإ اًيضام عجرأ .ذقني نم نوكي الو

 وهف ءانبرض يذلا برلا ىلإ عجرن مله :نولوقيو ّيلإ ريدي ينفض و

 ,انميقي ثلاثلا مويلا يفو « نيموي دعب انييحيو ءانجلاعي وهف انرسك يذلاو ءانيفشي
 انل يتأيو ءهجورخ دعتسملا حبصلاك ْبرلا فرعنل ءريسملا ملعنو «هّمادق ايحنو

 اذامو « مارفا اي كل عنصأ ٍءيش يأ . ضرألا يّوري يذلا سيقللاو ريكبلا رطملاك

 كرابو . بهاذلا يرحّسلا ادنلاك و حبصلا باحس لثم مكتمحر ءاذوهي اي كل هلعفا

 . ديس اي

 ملا/_#؟” ددع ,4 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 "دييقو :ديقاوب ينل وعأ هيذلا وتلا لد تاكو. ىئاحأ اي ءدتس اي كرا
 لك نكل .هل اهنأ اهكلمب ناك يتلا لاومألا نع لوقي مهنم ٌّدحأ نكي ملو ءّدحاو



 ةمايقلا نمز ْ 00 00 1

 عوسي ةمايق ىلع دهشت لسرلا تناك ةميظع ةوقبو ترا ا صل

 نال اكسم كامن مين نكي ىلو . ريعيج مبا ع حيسملا
 يذلا ءيشلا نمشي نوتأيو اهنوعيي اوناكف تويبلاو ىرقلا نوكلمب اوناك نيذلا كلوا

 ناك امبسح مهنم ناسنإف ناسنإل ىطعُي ناكو . لسرلا لجرأ دنع هنوعضيو « عاني
 دالب نم يواللا ءازعلا نبا مجرتي يذلا ابانرب لسرلا نم ىّمسمْلا فسوي امأ .ج تاعي

 ,هليساي كرامو . لسزلا لجتر ادع سطرت اين ناجع ايمانا د ك1 ناكل < سر

 ددع .5 حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
١1-1 

 . ةمعنلا رثكتل ةئيطخلا ىف تبثنأ .نآلا لوقن اذامف .ىتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 نيذلا نحن اننأ نوملعت الأ .اًضيأ اهب ايحن فيك ةئيطخلل انتم نيذلا نحنف . ىشاح
 «توملل ةّيدومعملا يف هعم انفذ دق اننإف .هتومب انغبطصا امنإ « حيسملا عوسيب انغبطصا

 اًضيأ نحن كلسن اذكه ؛هيبأ دجمب تاومألا نيب نم حيسملا عوسي ماق امك يكل

 هتمايقب نوكن اذكه «هتوم هبشب اًعم هعم انسرغ دق انك نإو .ةديدج (ةايحبإ) ةويحب

 عننا ميلغي ابنك ةءطخلا نيبع ادي عع باش ميدقلا انرْشَب نأ ملعن اننإ .اًضيأ

 , حيسملا عم انتم دق نآلا انك نإف . ةئكيطخلا نم ررحت دقف تام يذلا نأ اشيا

 ال هنأو «تاومألا نيب نم ماق حيسملا سيما ايحن حيسملا عم اننأ 00

 «ةدحاو ةّرم تام دقف ةئيطخلل تام يذلا نأل | «تووملا هيلع طلستي الو أ توع

 تاومأ مكنأ مكسوفن اوبسحا اًضيأ متنأ اذكه .هلل ٌيحف .ٌّيح هنأ ثيح نمو

 . دّيس اي كرابو . حيسملا عوسي انّيرب ءايحأو « ةئيطخلل

 (؟797-485 ص) نييراوحلا ءاعبرأ

 159-47 ددع .ه حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 نأ بجوأ هللا :مهل لاقو لسرلا عم سرطب باجأ .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب



 06 نايرق شير

 ىلع هومتقلع ذإ متنأ هومتلتق يذلا عوسي ماقأ انئابآ هلإ نإ . سانلا نم رثكأ عاطُي

 ةبوتلا ليئارسإ حنمب اميكل «هنيميب هعفرو ءاّصلخمو اًسأر هللا هّماقأ اذهف .ةبشخ

 نيذلل هللا هاطعأ يذلا سدقلا حورو «مالكلا اذه دوهش نحنو .اياطخلا نارفغو

 . مهلتقب نوركفي اوقفطو بضغلاب نوبهتلي اولعج مالكلا اذه اوعمس املف . هب نونموي

 . هلك بعشلا نم مّركمو سومانلا مّلعم ليئيلمج ىّمسُي نيسيّرفلا نم ّدحاو ضهنف

 ليئارسإ ونب لاجرلا اهّيأ اي :مهل لاق مث ءاّريسي اًئيح اًجراخ لسرلا اوجرخي نأ رمأف
 نم نإ .موقلا ٍءالؤه رمأ يف هولمعت نأ مكل يغبني ام اولمأتو مكسفن ىلع اورذحا

 هعبتف . ميظع ٍءيش هنأ هسفن نع لاقو (سادؤوات) سدوت ماق دق ناك نامزلا اذه لبق

 نمو .ءيش لك اوراصو اودّدبت هوعبت نيذلاو لتقف وه امأ .الجر ةيامعبرأ نم وحن
 بعش لامو . ةّيزجلا يف بتكت اهب سانلا تناك يتلا مايألا يف يليلجلا اذوهي ماق هدعب
 نع اوُحنت :مكل لوقأ نآلا انأو .اودّدبت هوعبت نيذلاو تامف وه امأ «هأرو ٌريثك

 نولخيتيف ٠ سانلا نم.لمغلا اذهو ةركفلا هذه تناك نإف + نهوكرئاو ءوقلا ٍءالؤه

 نيمواقم نودجوت مكلعلأ .هليطبت مكنكمي الف هللا نم كلذ ناك نإو .نولوزيو

 . عوسي مساب ريع ا مهوصوأو مهودلجف لسرلا اوعدف هلوقب اوضتراف .هللا
 لجأ نم اوناهي نأ اوقحتسا مهنوكل «نيحرف مهمادق نم اوجرخف مهوقلطأ مث

 ريشبتلا نمو « تيبلا يفو لكيهلا يف ميلعتلا نم موي لك نوأدهي اونوكي ملو . مسألا
 ترو سل نسنو

 2" حاحصإ .سياسولوك لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١-١١ ددع

 قوف ام اوبلطاف « حيسملا عم متمق دق نآلا متنك ناو .يتوخإ اي .ديس اي كراب

 مكنأل «ضرألا يف امل ال قوف امل اوركتفاو هللا نيمي نع نم ٌسلاج حيسملا ثيح
 انتايح وه يذلا حيسملا رهظي ىتمو .هللاب حيسملا عم ةرتتسم مكتايحو متم دق

 انزلا يأ :ضرألا ىلع يتلا مكًءاضعأ نآلا اوتيمأف .دحجملاب هعم اًضيأ متنأ نورهظت
 نم نأل .ناثوألا ةدابع وه يذلا باصتغالاو ةثيبخلا ةوهشلاو مالآلاو «ةساجنلاو



 هذه يف اًمددق اًضيأ متنأ متيعس دقو . ةيصعملا ءانبأ ىلع برلا بضغ يتأي هذه لجأ

 00 ا
 «ضعب ىلع مكضعب بذكي الو . سجنلا مالكلاو « فيدجتلاو ثبخلاو ءزجرلاو
 دّدجتي يذلا ديدجلا ناسنإلا اوسبلاو ءاهعيمج هتافرصت عم قيتعلا ناسنإلا اوعلخا لب

 ٌئمجع ال «ةلرغ الو ناتخ ال «يبوعش الو يدوهي سيل ثيح «هقلاخ هبشب ةفرعملاب

 . .دّيس اي كرابو . حيسملل لكلا يفو لكلا نكلو ءّرح الو ٌدبع ال «ينانوي الو

 (5-555؟98 ص) نييراوحلا سيمخ

 ١, ١8-55 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ,ذيمالتلا طسو افصلا ناعمس فقو مايألا كلت يفو . يئاّبحأ اي ؛دّيس اي كراب

 ىغبني دق انتوخإ لاجرلا اهْيَأ اي :لاقف . نيرشعو ةيام نم وحن سانا لفحم كانه ناكو

 يذلا اذوهي نع ,دواد مف ىلع سدقلا حورلا هيف لاقف . مدقت يذلا باتكلا لمكي نا

 هل تناكو ءانعم اًيصحم ناك هنوك نم «عوسي اوكسم نيذلا كئلوأل اليلد ناك

 ههجو ىلع طقسو « ةئيطخلا ةرجأ نم ًالقح هل ىنتقا يذلا اذه « ةمدخلا هذه ىف ةعرق

 عيمجب هذه ترحو كيلك هواشحا تعقوو هطسو نم قشناف . ضرألا ىلع

 هليوأت يذلا ءاَّمَد لقح ناكملا ةغلب لقحلا كلذ يعُد اذكهو . ميلشروأ يف نينكاسلا

 . نكاس اهيف نوكي الو اًيارخخ نوكت هَّراد نأ ريمازملا رفس ىف بوتكم هنإ . مدلا لقح

 لك ىف انعم اوناك يذلا لاجرلا ءالؤه نم ناول اذإ شين , رع اهذحأي هتهدختو
 انحوي ةغبص نم ءادتبا يذلا حيسملا عوسي انبر انيلع جرخو لحد هيف يذلا نامزلا اذه

 اوماقأف .هتمايق ىلع انعم اًدهاش وه نوكي نأ ءاندنع نم هيف دعص يذلا مويلا ىلإ

 نيذه نم هراتخت يذلا دحاولا رهظأ .عيمجلا بولق يف ام ملعت بر اي تنأ :اولاق

 ىلإ قلطنيل ءاذوهي اهنع دعتبا يتلا ةلاسرلاو ةمدخلا ةعرق لبقي اميكل «نينثالا

 .رشع دحألا لسرلا عم يصحأف « سايتال تدعّصف «ةعرقلا اوقلأ مث .هعضوم

 . ديس اي كرابو



 للي نايرق شير

 ددع .” حاحصإ . سسفا له ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
١.١ 

 فيولذو مك اياطخاب ثم لق مسك نيذلا اًضيأ مساو .. ىتوخإ اي .ءدبس اي كراب

 وجلا ناطلس سأر ةئيشمكو ملاعلا اذه ةّيلاع بسح ادق اهب متكلس يتلا ءايشألاب

 اًضيأ اهب نحن انفرصت يتلا لامعألا كلتب «ةيصعملا ءانباب ةدهتجما حورلا هذهل يذلا

 لامكلاب زجرلا ءانبأ انك و .انريمضو انمح تاوهش لعفن انك و . محللا تاوهشب ادق

 عم انايحأ «هب انبحأ يذلا ريثكلا هبح لجأ نم هتمحرب ينغلا هللا نكلو .نيرخالاك

 هعم ءامسلا يف انسلجأو هعم انماقأو انصلخ هتمعنبو .اناياطخب اتاومأ انك نيح حيسملا

 انيلع تضاف يتلا هتلوهسو هتمعن ىنغ مظع نيتآلا نيملاعلل رهظيل ع حيسملا عوسيب

 ةيكارس عكل و: وكام كلا ىلا هذهو.... تاقتالاب اهضاخ هعمسب اذنأل سيما عروس
 حيسملا عوسيي انقلُخ نيذلا نحن ُهتقلخ اننأل ءٌدحأ رختفي الع لامعألا نم ال .هللا

 . دّيس اي كرابو .اهيف كلسنل لبق نم هللا اهّدعأ يتلا ةحلاصلا لامعألل

 5١95-5١917( ص) نييراوحلا ةعمج

 مله-7١ ددع .4 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ناكسلا دوهيلا جعزيو ةدايزب ىّوقتي ناكف لواش امأ .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 رواشت « مايأ كانه هل تمت املف . حيسملا وه اذه نأب مهل حضوي ناك ذإ « قشمد يف
 . اهوعنصي نأ نوديري اوناك يتلا ةليحلا لواشل ترهظف .هولتقيل اًركم دوهيلا هيلع

 يف ذيمالتلا ذئئيح هعضوف .هولتقي اميكل ًاليلو اًراهن ةنيدملا باوبأ نوسرحي اوناكف

 . ذيمالتلاب قصلي نا ديري ناكو « ميلشروأ ىلإ قلطناف . اليل روسلا نم هولّدو ليبنز
 ىلإ هب ءاجو هذخأف ابانرب امأ . ذيملت هنأب نيقّدصم اونوكي ملو « مهلك هنوفاخي اوناكو

 يف ملكت فيكو «هّمْلك فيكو «قيرطلا يف برلا رصبأ فيك مهربخأو «لسرلا
 اًراهج ملكتيو ميلشروا يف مهعم جرخيو لخدي ناكف .عوسي مساب ةينالع قشمد
 . هلتق اودارأف مه امأ . ةينانويلاب نوفرعي اوناك نيذلا دوهيلا لداجيو .عوسي مساب



 ةمايقلا نمز 0 0-0 0 هك

 امأ . سوسرط ىلإ هولسرأ كانه نمو . اليل ةيراسيق ىلإ هوردحا ةوخإلا ملع املف
 ىّنبت تناك ذإ حلص اهل ناكف «ةرماسلاو ليلجلاو ةيدوهيلا لك يف يتلا ةسينكلا

 ىف لوجي ناعمس ناك اميفو .سدقلا حورلا ءازع نم ةرثاكتم هللا ةفاخمب ومنتو

 اناسنإ كانه دج وف . ةنيدملا دل يف نينكاسلا نيسيّدَقلا وحن ىلإ اًضيأ طبه ءندملا

 ساينإ اي :ناعمس هل لاقف .اًعلخم ريرس ىلع ىقلم نينس نامث هل « ساينإ همسا

 َدَل يف نينكاسلا عيمجو هتعاس نم ماقف . كريرس شرفاف مق . حيسملا عوسي كفشيلف

 . دّيس اي كرابو .هللا ىلإ اوعجرف «هوأر ةدنفرصو

 ددع ٠١. حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ه١١

 لمعي نم نإ :سومانلا رب يف اذكه بتك ىسوم نإ .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 يذلا (وه نم) ونم كبلقب لقت ال :اذكه لوقي نامإلاب يذلا ّربلا امأف .اهب ايحي هذهب

 نم بيرق باوجلا نإ باتكلا لاق يذلا امف الإو .تاومألا نيب نم حيسملا دعصأو

 عوسي انبرب كمفب فرتعت نإف .اهب يدانن ىتلا نامبإلا ةملك ىه هذهف . كبلقو كمف

 نمؤي يذلا بلقلا نأل .ايحتف ,«تاومألا نيب نم هماقأ هللا نأ كبلقب نمؤتو حيسملا

 ال هب نمؤي نم لك نإ باتكلا لاق دق هنأل .ايحي هب فرتعي يذلا مفلاو .رّربتي هب

 . ديس اي كرابو .نيزخي

 (؟55/-5؟ةا/ صو نييراوحلا تف

 81-47ا/ ددع .” حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 يقابلو ناعمسل اولاقو مهبلقب اودهنت هذه اوعمس املف . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 مكحنم ناسنإف ناسنإ غبطصيلو «اوبوت ناعمس مهل لاقف .انتوخإ اي عنصن اذام :لسرلا خذ . 0 هللا ف" 5 5 0 1 1

 ناك دعوملا نإ . سدقلا حورلا ةبهوم اولبقت يكل ءاياطخلا نارفغل عوسي برلا مساب



 قا نايرق شير

 ناك ةريثك رخأ تاملكبو .هللا مهوعدي نيذلا نيديعبلا عيمجلو مكينبلو مكل

 اولبق مهنم ٌسانأف .ةيوتلملا ةليبقلا هذه نم اوصلخا :ًالئاق مهنم بلطيو مهدشاني

 فاالا ةثلث نم وحن مويلا كلذ يف اودادزاو ءاودمتعاو اونمآف «دادعتسالاب همالك

 رسك و (ةالصلاب) ةولصلاب نيك رتشمو لسرلا ميلعت ىلع نيبظاوم اوناكو .سفن
 لسرلا ةيديأ ىلع ريصت تناك و .«سفن لك يف ةنثاك ةبيبلا .تناكو .ايفسراخوالا

 ءيش لكو .دحاوك اوناك ءاونمأ نيذلا عيمجو .ةريثك حئارجو تايأ ميلشروا يف

 ناسنإلل هنومسقيو هنوعيبي اوناك ىنتقم مهل ناك نيذلاو .ةماعلل ناكف ءمهل ناك

 .ةدحاو سفنب موي لك لكيهلا نيمزالم اوناكو .جاتحي ناك امك «ناسنإف

 ةواقنب هللا نوحبسيو نوحرف مهو ماعطلا نولوانتيو تيبلا يف زبخلا نورسكيو

 نيذلا موي لك يف ديزي انبر ناك و .بعشلا عيمج نم نوبوبحم مه ذإ «مهبلق

 . كرابو . ةعيبلا يف نويحي

 ,؟ حاحصإ . سياسولوك لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١ةه -ك ددع

 اوريس هيفف انّبر حيسملا عوسي نآلا متابق امكو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 اولضافتت اميكل «هومتملعت يذلا ناميإلاب نوتباثو هيف نوُينبم متنأو .ةقيثو مكلوصأو

 سانلا ميلاعت بسح ةلطابلا ةلالضلاو ةفسلفلاب ٌدحأ مكبلسي الثل اورذحاو .ركشلاب هب

 هبو 0 د تروهاللا ءلم لك هيف لح يذلا حيسملاك الو . ملاعلا ناكر أكو

 ريغب اناتحخ متنتثخأ هبو , نيطالسلاو لسرلا عيمج سأر وه هنأل ءاّضيأ متنأ نولمكت

 ذإ .هعم هب متمقو «ةّيدومعملاب هعم متنفُدو حيسملا ناتخب اياطخلا محل علخب « يدايأ
 مكاياطخب اًناومأ متنك نيذلا متنأو .تاومألا نيب نم هماقأ يذلا هللا ةّوقب متنمآ

 انيونذ كص هاياصوب احمو ءاهّلك اناياطخ انل رفغو .هعم مكايحأ ,مكمحل ةلرغبو
 حضف هدسج يرعبو «هبيلصب هزكرف طسولا نم هعفرو ءاندداضي ناك يذلا
 .دّيس اي كرابو .همونقأب ةينالع مهازخاو نيطالسلاو ءاسؤرلا



 ةمايقلا نمز م

 ١9/8-1١."( ص) ديدجلا دحألا

 ١١ .ه-١ ددع .4ه حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نيوكتلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 مهلك سانلا اوجرخا :لاق لب هب طيحم عمجلاو ربصي نأ فسوي عطتسي ملف
 عغغاكيلاب هن وص عفرو . هتوخاال هسفن فس وي نلعا امنيح هدنع ٌدحأ قبي ملف يك

 فسوي وه انا :هتوخال فسوي لاقف .نوعرف تيب يف عمسو .نويرصملا عمسو
 اوفاخ مهنوكل «ةملكب هوبيجي نأ هتوخإ عطتست ملف ؟نآلا ىلإ يبأ وه ّيحأ . مكوخأ
 فسوي وه انأ :مهل لاقف .هيلإ اومّدقتف .ّيلإ اومّدقت :هتوخإل فسوي لاقف .هنم
 مكنوك نم مكيلع بعصي الو اونزحت ال نآللاف . نيرصملل ينومتعب يذلا مك وخا

 يخأ انيعو « ىرت مكنيعأ اه . . . مكماّدق توقلل ينلسرأ امنإ هللا نأل ءانهل ينومتعب

 ليس اي: كابو . ىف تونك ىلإ نيماينب

 5-١6 ددع .ن؟ يو 0 لاللا

 انأو «ملكتملا وه انأ ىنأل غويلا كلذ. نفق ىمسا ىبعش ملغي اذه لجأ نمق

 ١ عّمسملاو تاريخلاب رّبخمْلاو مالسلاب رشبملا مادقأ ايا ىلض لبحا اه .نضاح

 رمز , (كئابقر) ؛كبدايد توص .بكهلإ كلم دق دويهصل لئاقلا . صالخلاب

 يحرفا .نويهص "برلا دري امنيح انايع نوري مهنأل اًعيمج نوحّبسيو توصلا

 نلعأو .ميلشروا ىّجْنو هبعش ىّرع برلا نأل «ميلشروا بئارخ اي اًعم يحّبسو
 . انهلإ صالخ ضرألا دودح عيمج ىرتو .متألا عيمج ءازإ سّدقملا هعارذ ٌبرلا

 اهطسو نم اوجرخا .نيثمطلا نم اوندت الو كانه نم اوجرخا «ءاوفرصنا اوفرصنا

 نوكل « برهب نوقلطنت الو ةلجعب نوجرخت ال مكنأل برلا ةينا يلماح اي اورّهطتو
 يقتريو عفتريو مهفي يدبع اه .مكعمجي ليئارسإ هلإو .مكمادق قلطني برلا

 هتروصو .لاجرلا نيب هرظنم دّسفُي اذكه :نوربتك هيلع يتيباملتت . اًدج ىلاعتيو

 . (دجنملا عجار) :ةبرعتسم ةيسراف ةملكلا . نابدي5 عمج - كيدايد و



 ا نايرق شير

 لاقي مل نيذلا نأل « مههاوفأ كولملا ّدسي هيلعو «ةريثك اًبوعش رّهطي اذه .رشبلا نيب

 با١-١1١1 ددع ,.”4 حاحصإ .دّيس اي كرابو ؛لايقزح ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 همنغ يعارلا دقتفي امك ءاهدقتفاو يمنغ قلطأ انأ اه :بابرألا بر لوقي اذكه

 تددبت يتلا نكامألا لك نم اهعمجأو يمنغ دقتفأ انأ اذكهف .ةعينملا حيرلا موي يف

 اهب يتآو «ندملا نم اهعمجأو «بوعشلا نم اهجرخأو «بابضلاو ميغلا موي يف اهيف

 . ضرألا نكاسم لك يفو ةيدوألا يفو «ليئارسإ لابج يف اهاعرأو ءاهضرأ ىلإ
 ضبرت كانهو «ءاهلزنم نوكي ةخماشلا ليئارسإ لابج يفو «دّيجلا ىعرملا يف اهاعرأ

 اهضبرأ انأو يفارخ ىعرأ انأ . ليئارسإ لابج يف ىعرت نيمس ىعرمبو « دّيج نكسمب

 يّوقأو «ةروسكملا ربجأو  ةلاضلا ٌدرأو ؛ةكلاهلا بلطأ .بابرألا بر لوقي

 . كرابو .ةفيعضلا

 ١-١١ ددع ١., حاحصإ .ىلوألا لوسرلا سرطب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 ءابرغلاو نيبختنملا ىلإ حيسملا عوسي لوسر سرطب نم . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 قباسب اوبختنا نيذلا (ةينيتب) ةينيتابو ايساو ايقودابقو ايطالغو سوطنب يف نيقرفتملا
 مالسلاو ةمعنلا . حيسملا عوسي مد حضنلو ةعاطلل «حورلا سيدقتب بآلا هللا ةفرعم

 ءدبلا نم اندلو هتمحر ةرثكب يذلا حيسملا عوسي انّير وبأ هللا كرابت . مكل نارثكي

 الو سندتي الو ىليَي ال يذلا ثاريملاو (ةايحلا) ةويحلا ءاجرل « حيسملا ع عوسي ةمايقب

 (ةايحلل) ةويحلل نامبإلابو هللا ةَوَقب نرد ذآ عاملا نت كبس 2« لحمضي

 اليلق متتزح مكنأ ولو .دبألا ىلإ اوحرفت اميكل :ةريخألا ةنزألا يف روهظلل ةّعل
 نم لضفأ مكناميإ ناحتما رهظي اميكل و اس يو

 كاذ حيسملا عوسي روهظب ليجبتلاو ماركالاو دجملا .رانلاب ربتخملا صلاخلا بهذلا

 « فّصوي ال يذلا دّجمملا حرفلاب «نورست هناميإبو «هورت نا ريغ نم هومتببحا يذلا

 ءايبنألا هنع تصّحف يذلا صالخلا كاذ . مكسوفنل اًصالخ مكنامبإ ءازج اولبقت اميكل



 ةمايقلا نمر ١

 حيسملا حور لدي هيف يذلا نامزلا نع اوثحبر كل ىطنت نإ ةديعغلا ةمعلا قاع ارتكاب
 بارا كلذ دعب نوكي يذلا هدجمو حيبسملا مالا نع دهشيو مكيف نكاسلا

 نوأبنتي اوناك مهنكل مهسفنل كلذ نوبلطي اونوكي مل مهنأل هنع نيكساب [وتاك املك

 سدقلا حورب اهب مكانرّشب نيذلا نحن انتطساوب نآلا مكل ترهظ يتلا ءايشألا هذهب انل

 اي كرابو .اهيلع علطت نا ةكئالملا يهتشت يتلا ءايشألا فادسبلا نه سرا تنل

 كيس

 ددع .4 حاحصإ . سسفأ لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 عجول

 ذنم اوعست ال ناب «ّبرلاب هيلع دهشاو هلوقأ انا اذهف . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 ببسل هللا (ةايح) ةويح نع نيبرغتم مهلوقع مالظو مهيأر لطابب مثألا ىعست امك نآلا
 اوملسأو «مهءاجر اوعطق نيذلا كقلوأ . مهبولق ىمع لجأ نمو . مهيف يذلا لهجلا

 حيسملا متفرع اذكه متسلف متنأ امأ . مهتبغرب اهلك ةساجنلا لامعأ ىلإو قسفلل مهسوفن

 مكتافرصت مكنع اوذبنتل لب « عوسيب قح وه امك هب متملعتو هب متعمس اقح متنك نإ
 مكلوقع حورب اودّدجتتو «ةلالضلا تاوهشب دسفُي يذلا قيتعلا ناسنإلل ىلوألا

 . ديس اي كرابو .قحلا ريهطتبو ٌربلاب هللاب قلخ يذلا ديدجلا ناسنإلا اوسبلتو

 (”. 1١.”#-4 صر ةمايقلا دعب يناثلا دحألا

 با١ه-5 ددع .؛4ه حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نيوكتلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 يقب دقو ضرألا ىلع عوجلا نم ةيناثلا ةنسلا هذه نإ :هتوخإل فسوي لاقف

 مكل يقبأل ركبه هللا يسرا دقو روي نجار دمحم ل سي يس سبح

 ما ورعامو نيدلا متنأ متسل نآلاو . ضرألا يف ةميظع ةاجن مكل يبحألو : ةيقب

 رصم ضرأ يف اطلسمو ؛هتيب عيمج ىلع اًبرو نوعرفل اأ ينلعجو . هللا نكل انه
 هللا ينلعج دق . كنبا فسوي لوقي اذكه هل اولركاو تاجئاع يبأ ىلإ اودعصاف . اهلك
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 ناساج ضرأ يف نكستو «ءرخأتت الو 2 ردحناف .اهلك رصم ضرأ ىلع ابر

 انأو .كل ٍءيش لكو كرقبو كمنغو «كينب ونبو كونبو تنأ ينم اًبيرق نوكتو

 يشلك و كتيبو تنأ دابت الثل ءاّضيأ نينس سمخ مودي عوجلا نوكل ,كانه مكلوعأ
 اةبلكا ىلإ يداي نأ انيعو. مكيعأ .ترصبأ دق اذوه. كل عيش ”لكوو

 . متيأر (ام لكبو) املكبو ءرصم ضرأ يف يتمارك عيمجب يبأ اوربخاف .يمفب
 نيماينبو . ىكبو نيماينب قنع ىلع فسوي عقو مث ءانه ىلإ يبأ اوردحأف اولجعتساف

 .دّيس اي كرابو . مهيلع ىكبو مهعيمج هتوخإ فسوي لّبقو اًضيأ هقنع ىلع ىكب

 ع٠. " ددع 2١ حاحصإ .دّيس اي كرابو ع, ثلاثلا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 اوءاجف . عادايوي نب ايانبو يبنلا ناتانبو ربح ا قوداصب ىل اوعدا كلتا دواد لاف

 وتلا تاديلس ازيك رو مكادتس ديبع وكي اوذهف اومرك :كلملا مهل لاقف. . كاملا غاذق

 ىلع كلميل يبنلا ناتانو ربحلا قوداص كانه هحسميو .احوليش ىلإ هولصوأو ةلغب ىلع

 يتأيف «هارو اودعصاو .شكلملا ناميلس شيعي :اولوقو روفاسلاب اوفتهاو .ليئارسإ
 ىلع اكلم نوكي نأ تيصوأ دق هل ينأل 2« يدعب كلمي وهو . يسرك ىلع سلجيو

 برلا لعفي اذكه . نيمآ :ًالئاق كلملا مامأ عادايوي نب ايانب باجأف .اذوهي ىلعو ليئارسإ

 هيسرك مظعيو «ناميلس عم اذكه نكيلف « كلملا يديس عم برلا ناك امكو . كهلإ

 عادايوي نب ايانبو « يبنلا ناتانو ربحلا قوداص لزنف .كلملا دواد يديس يسرك ىلع
 . احوليش ىلإ هولصوأو كلملا دواد ةلغب ىلع ناميلس اوبك رو عالقملاو يسقلاب نومارلاو

 اوفتهو «ناميلس اوحسمو «ةّبقلا نم نهدلا نرق يبنلا ناتانو ربحلا قوداص ذخاو

 مهو هذعب بعشلا عيمج دعصو . فللملا ناميلس شيعي بعشلا لك لاقو روفاسلاب

 . كرابو . مهتاوصأ نم ضرألا تعزعزتو اًميظع اًحرف نوحرفيو روفاسلاب نوفتهي

١-١١ 
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٠ 
 هنبا بدأ ارم .هرمع رخآ ىف حرفي اميكل نابضقلا هل دّدجيلف ةذلو بحأ نم ٠



 منام ه

 ةمايقلا ره ز

 لباقم هب حدتميو هئادعال ةريغلا حيه هنبا مَلَع نَم .هب دّجمتي هناوخإ نيب امو ءهب حرفي
 هتايح ىف هآر .هدعب نم هريظن فلخ هنأل ءَتْمَي مل هنأكو هوبأ تام .هباحصأ

 لّلد نم . هئادعأ نم مقتنيو فورعملاب هناوخإ ئفاكي . نزحي مل هتوم دنعو .هب حرفو
 نبالا كلذك . مجلي مل يذلا رهملا لثم «حون لكل هبلق قفخيو هتاحارج رثكت هنبإ
 ال . كبذعي هتكحاض نإو . كب ئرهتسي اليل كنبإ بدأ .هابأ عيطي ال يذلا دراملا
 الو ,هئابص يف هطلست ال اًريخأ . كنانسأ سرضتو « كطخسي الل هتداراك هعبتت

 ربكي الغل ؛اًريغص ماد ام هينتم برضاو ءالفط ماد ام هّسأر نحإ . هبنذ نع زواجتت

 :.ديس اي كرايو. .فلقاذرب رك هلق هيله ٌنيفاو. + سننلا دهس كنبإ ىلع ىفايلعم فو

 ١9-1١" ددع .4 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ناك نإ :مهل الاقو انحويو افصلا ناعمس باجأف .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 انيأر امب ملكتن ال نأب ردقن ال اننأل ءاومكحاف هللا نم رثكأ مكعيطن نأب هللا مادق ًالدع

 ناسنإ "لك نأل ءامهوبقاعيل اًببس اودجي مل مهنأل امهوقلطاو امهوددهف .انعمسو

 تناك يذلا لجرلا نأل كلذو «راص يذلا ءيشلا ىلع هللا حّبسي ناك بعشلا نم
 اّصقو امهتوخإ ىلإ البقأ ءامهوقلطا املف . ةنس نيعبرأ نم ديزأ ناك «ءافشلا ةيآ هيف

 ل ل ل ا ل ا تل ل ل

 . اهيف (ام لك و) املك و راخيبلاو ضرألاو ءامسلا تقلخخ» يذلا تنأ مهللأ + نيلئاق

 37 بوعشلا تجبرإ اذال .كدبع دواد مفب سدقلا حورلاب تقطن يذلا تنأو

 . هحيسم ىلعو ٌبرلا ىلع اًعم اورمتئاو ءاسؤرلاو ضرألا كولم تماق . لطابلاب مألا
 سدوريه هتحسم يذلا كنبإ عوسي سودقلا ىلع ةنيدملا هذه يف امح عمتجا دق هنإف

 كدي تمدقت (ام ّلك) املك اولعفيل «ليئارسإ ةعامجو متألا عم سوطاليبو
 حنماو «مهدّدهت رصبأف رظنأ ءبر اي نآلاو .نوكي نأ تّمّسَرو «كتئيشمو

 تايآلاو حئارجلاو ةيفشألل كدي طسبت ذإ .اًرهج كتملكب نيدانم اونوكي نا كديبع

 اوناك يذلا ناكملا لزلزت اوعّرضتو اوبلط الو . سوّدقلا عوسي كنبا مساب ةنئاكلا

 ةملكب ةينالع نوملكتي اوقفطو « سدقلا حورلا نم مهعمجأب اوألتماو «هيف نيعمتجم
 . ديس اي كرابو . هللا
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 نوكلهي سومان البف « سومان الب اوأطخأ نيذلا نإ .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 ل وعمسي نيذلا سيل هنأل . نونادي سومانلا نمف 2, سومانلاب اوأطخأ نيذلاو ادا

 ةئمال ةيذلا 0 . نورّربتي سومانلاب نيلماعلا لب «هللا مامأ اًراربأ سومانلا

 ا ل س ومانلا لايعأ دير مهو ؛ مهسوفلا

 ا و و رع ؛ بنؤت مهرئامض ذإ 0

 ومالا يف حلاو نم هنو .لاطأا سو يارا يانا م

 تا 8 ..قسللت قلأو ءاوقسفي الا نأي رمأقو :.قاريست

 تدر د وا داو ويب تاو سدقلا

 (# .ا/-#“ . ؛ ص) ةمايقلا دعب ثلاثلا دحألا

 ١5-58 ددع 48ه حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نيوكتلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 مالكلا نسحف . فسوي ةوخإ ءاج دق نولوقي ذإ نوعرف تيب يف ربخلا عِمٌسو
 :اذكه اوعنصا كتوخإال لق فسويل نوعرف لاق مث «هديبع نيعابو نوعرف نيعاب

 مكلهأو مكابأ اوذخو .ناعنك ضرأ ىلإ اهولصواف اوبهذاو احمق مكباود اولّمح
 تنأ اهو «ضرألا مسد نم اولكأتف ءرصم ضرأ تاريخ مكيطعأف ىلإ اولاعتو
 مكئاسنل تالجع رصم ضرأ نم مكل اوذخ دك اولعفا ,كيرعتل لك ٠ طلسملا
 تاريخ نأل .مكتعتما ىلع مكنيعأ قفشت الف .اولاعتو مكابأ اولمحاو مكلاقثألو



 رمأب تالجع فسوي مهاطعأو « كلذك ليئارسإ ونب عنصف . مكل يه اهعيمج رصم
 نيماينب ىطعأو .بايثلا نم اًجوز مهنم دحاو لكل ىطعأو «قيرطلل اًدازو نوعرف
 ريمح ةرشعو . كلذ لثم هيبأل لسرأو ,.بايثلا نم جاوزأ ةسمخو ةّضف ةيام ثلث
 هيبال اًدازو اًرمخو احمق تالماح نأ رشعو: .رصم نظرا .تنازبخ نع. ةلماج

 قيراط : اومصاختت ال مهل لاقو اوضمف ءهتوخإ فسوي لسرأو .قيرطلل
 نيلئاق هوربخأف . بوقعي مهيبأ ىلإ ناعنك ضرأ ىلإ اوؤاجو رصم نم اودعصف
 0 يري ل طرا ىلع طير ,نآلا ىلإ يح فسوي

 ,مهل فسوي هلاق يذلا مالكلا عيمجب هوربخأف . مهقّدصي مل هنوكل هبلق يف كلذب

 هيبأ بوقعي حور تحارتساف هلمحل فسوي اهلسرأ يتلا تالجعلا بوقعي رصبأو

 نأ لبق هارأو قلطنأ ينإف . نآلا ىلإ يح ينبا فسوي نأب رمألا اذه يل ميظع :لاقو
 لوما كرا وا ترا

 4-١6 ددع .7 حاحصإ .ديس اي كرابو ,ثلاثلا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 حبذملا كانه ناك هنأل « نيبارق كانه بّرقيل نوعبج ىلإ كلملا ناميلس قلطناف

 ذئيح ْبرلا رهظف .ةحيبذ فلأ نوعبجب يذلا حبذملا ىلع ناميلس بّرقو . ميظعلا

 بر اي تنأ :ناميلس لاقف . كيطعأ اذام ينم بلطأ :هل لاقو ليللا ايؤرب ناميلسل

 . ميقتسم بلقبو نامبإلاو قحلاب كمامأ راس هنأل « ةميظع ةمعنب يبأ دواد ىلع تمعنأ

 اهيأ نآلاو . مويلاك هربنم ىلع سلجي اّنبا هتبهوو « ةميظعلا ةمعنلا هذه هل تظفحف

 ملعأ ال « ٌريغص "لفط انأو : يبأ دواد نع اًضوع اكلم كدبع ترّيص تنأ هلإلا ّبرلا

 الو َدَعُي ال ميظع بعشل هنإ .هترتخا يذلا كبعش طسو يف لخدأو جرخأ فيك

 ريخلا مهفي يكلو .كبعشل يضقي يكل اًميكح اًبلق كدبع حنماف .هترثكل بَّسحي
 هب لوقلا اذه نّسحف . ميظعلا بعشلا اذه كبعشل يضقي ردقي نمف الإو .ٌرشلاو

 اذه تبلط كنوكلف :ناميلسل ْبرلا لاقف .رمألا اذه ناميلس لأس نيح ّبرلا يدي
 كل تبلط لب «ةريثك اًمايأ الو « كئادعأ سفنأ بلطت ملو ىنغ كل بلطت ملو رمألا

 اًميكح اًبلق. كتيطعأ اذوه. . كلوقك كل 'تعنصض دق اهف . ءاضقلا اهب مهفت ةمكح



 57 نايرق يو

 مل ام اًضيأ كتيطعأ دقو .كريظن كدعب نوكي الو «كلثم كلبق نكي مل اًميهفو

 ةللست'نإف :كولماءدخال كلفب رضي مل امه .:كرمغ .لوظ ةمارك و: ىتغ .يأ .ديلطت

 مكرمف+ ليطأ ينإف +« كوبا دواذ كلش امك .ياباصوو ىتتارش لقا قيرظب

 دهع توبات ماّدق فقوو ميلشروا ىلإ ءاجف .ايؤر اهنأ ملعو ناميلس ظقيتساف
 اي كرابو .هديبع عيمجل ةميلو عنصو «ةلماك حئابذ بّرقو دئاعصلا دعصأو ع« برلا

5 

 . كيس

 ٠١"2 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,خاريس نب عوشي ةمكح رفس نم ةنلاث ةءارق

 ؟ا/-١ 5 ددع

 ةقداصلا (ةايحلا) ةويحلا .هندبب ميقسلا ينغلا نم ريخ مسجلا حيحصلا نيكسملا

 ةحص هبشي ىنغ ال .رهاوجلا نم يلا ىهشأ ةحاصلا سفنلاو . بهذلا نم يلا ّبحأ

 (ةايحلا) ةويحلا نم ىلوأ توملا .حلاصلا بلقلا حرف لداعُي حرف الو ءمسجلا
 هاوفألا ىلع ةروتسملا تاريخا . مئادلا عجولا نم ريخ ةيواهلا ىلإ لوزنلاو «ةريرشلا

 الو لكأت ال يتلا مألا ناثوأل ةذل ةيأ . روبقلا ىلع ةعوضوملا ليكاوملا هبشت ةمورحما

 دقري يذلا يصخلاك فهلتيو هينيعب هاري امنإ .هنم عفتني الو ىنغ هل نم اذكهف .متشت

 . كسفن ةرماؤمب رثعت الو ءاقشلل كسفن عفدت ال .هنع هبقاعي برلاو .ءارذعلا عم

 جرفو كسفن معن . هرمع ليطي هريمض حرفو .هبلق حرف يه امنإ ناسنإلا (ةايح) ةويح
 بضغلاو ةريغلا . مهكلهأ نزحلاو «نيريثك لتق مغلا نال . كنع نزحلا دعبأو كبلق
 امهمو ةريثك (هلكام) هليكاؤم حلاصلا بلقلا .الجاع بيشي مغلاو . مايألا ناينفي

 .دّيس اي. كرابو: . هدلسج هي عفتني لكأ

 5-١١ ددع 7١. حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 دعب نيينوديكاملا ةنيدم سوفيليف نم انجرخف نحن امأ . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 هنأل مهبطاخي سلوب ناك ءايطسراخوألا رسكنل نيعمتجم انك ذإ ءدحألا مويلا يفو



 ةمايقلا نمز 0

 يف كانه تناكو «ليللا فصن ىتح مالكلا لاطأف .دغلا نم جرخي نأ اًديتع ناك

 سوكيطوا همسا باش ناك و .ةريثك ران حيباصم اهيف نيعمتجم انك يتلا ةيلعلا كلت

 عقوف . باطخملا لاطأ دق سلوب ناك امنيح ليقث مونب قرغف يبس ىاكلاب

 لاق مث «هقناعو هيلع طقسو سلوب هيلإ ردحناف . اًئيم لمحف تاقبط ثلث نم همون يف

 ىتح ملكتي ثكمو . همعطأو زبخلا رسك َدعص املو .هيف ةيقاب هسفن نأل اوعرجت ال مهل
 اًحرف هب اوحرفو اًّيح باشلا اوذخأف ءّربلا يف قلطنيل جرخ كلذ دنعو .رجفلا علط

 كيس ايدك رايؤد :امانع

 ال ١ مج بأمه

 ينإف يدسجب امأو .هللا ةّنّسل ٌدبع يريمضب نآلا انأف . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 عوسيب دسجلا بسح نوكلسي ال نيذلا ىلع حانج ال نالاف . ةئيطخلا ةئسل دبع

 ةئيطخلا نس نم انتقتعأ حيسملا عوسيب يتلا (ةايحلا) ةويحلا حور نس نآل « حيسملا

 دسج هبشب هنبا هللا لسرأ «دسجلا فعضل ٌفيعض سومانلا نأ لجأ نمو .توملاو

 الغل سومانلا ّرب انيف متيل ءهدسجب ةئيطخلا بجشي يكل «ةئيطخلا لجأ نم ةئيطخلا
 اسما تاوذيف ديس وه نيدلا أل ,سورلاب لي «بيسللا يسع كلن
 ؛ ةبوم لسنا ةكه نآل :.ةوركفي جورلا تاوذلا حورلاب مع نيذلاو ةوركش

 عضخت نلو هلل ةوادع دسجلا ةّمه نأ لجأ نم .ٌمالسو (ةايح) ةويح حورلا ةّمهو
 امأ .هللا اوضري نأ نوعيطتسي ال دسجلاب مه نيذلاو . عيطتست ال اهنأل هللا سومانل

 نكي ملدإ هنإف ياس ككل انك انيدللا جور ناك نإ جورلاب لب تيسشام تسلت ماا
 دف مكيف حيسملا ناك نإو .هتصاخ نم وه سيلف ناسنإلا يف ًالاح حيسملا حور

 كاذ حور ناك نإو .ّربلا لجأ نم يح حورلا نككلو « ةئيطخلا لجأ نم دسجلا تام
 انّير ماقأ يذلا كاذ نإف « مكيف اًنكاس تاومألا نيب نم حيسملا عوسي اًنبر ماقأ يذلا

 نكاسلا هحور لجأ نم ءاّضيأ ةتيملا مك داسجأ ييحي تاومألا نيب نم حيسملا عوسي

 . ديس اي كرابو .مكيف



 يحل ل ا نايرق شير

 (" 5-١١ .ا/ل ص) ةمايقلا دعب عبارلا دحألا

 ١-5 ددع .5"4 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نيوكتلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 هليل ةحيبذ كانه حبذو . عبس رثب ىلإ ءاجو ءهل ءيش لك و وه ليئارسإ لحتراف

 لاقف .اذنأاه لاقف ,«بوقعي .«بوقعي :ليللا ايؤرب ليئارسإل هللا لاقو .هيبأ قحسا

 كانه كلعجأ ينوكل ءرصم ىلإ لوزنلا نم فخت الف . كيبأ هلإ هللا وه انأ هللا هل

 ماقف . كينيع ىلع هيدي عضي فسويو .كدعصا اناو « كعم لزنأ انأ . ميظع بعشل :

 مهولمحو مهءاسنو مهلاقثاو مهابا بوقعي ليئارسإ ونب ذخأو عبس ركب نم بوقعي
 هونتقا يذلا مهانتقمو مهتيشام اوذخاو . مهلمحتل نوعرف اهلسرا يتلا تالجعلا ىلع

 . دّيس اي كرابو .رصم ىلإ اوؤاجو «ناعنك ضرأ يف

 ؟/م-5١1 ددع 2” حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ثلانلا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 ةدحاولا تلاف .كلملا ناميلس مامأ امكاحتيل يناوزلا نم ناتأرما تمدقتف

 .دحاو تيب يف نيتنكاس ةأرملا هذهو انأ تنك دق يديس اي كنم بلطأ يننإ :امهنم

 نحنو . ابا اًضيأ هذه تدلو مايأ ةثلثب تدلو نأ دعب نم مث . تيبلا يف اّنبا انأ تدلوف

 اهنأل «ليللا ىف هذه نبا تامف .انريغ اًنكاس ٌّدحأ انعم سيلو ءاًعم تيبلا ىف
 يدنع نم ينبا تدذحخأف ةمبان كتمأ تنك دقو ليللا فصن تماقف . ةقوف ةيعحنما

 عّضرا يكل ةادغلاب تمق املف . ينضح يف تيملا اهنبا تلعجو ءاهنضح يف هتلعجو

 ةأرملا تلاقف .هتدلو يذلا ينباب وه سيل اذإو اًركاب هيف تسّرفتف .اًئيم هتيأر ينبا

 سيل كلت تلاقف . تيملا وه. كنباو ىحلا وه ىنبا نكلو ءاذكه رمألا سيل ئرخألا
 . كلملا مامأ نامصاختت اتاعجو .ّيحلا وه ينباو تيملا وه كنبا نكل ءاذكه رمألا

 يحلا اومسقا :كلملا لاف . كلملا مادق ىلإ فيسب اوتاف « فيسب ينوتيإ :كلملا لاف

 يح اهنبا يتلا ةأرملا تلاقف .ىرحألل هفصنو ؛ةدحاولل هفصن اوطعاو .نينثإ

 اهل عفدت نأ يدّيس اي كنم بلطا يننإ ءاهنبا ىلع تجعزنا اهءاشحا نأل « كلملل
 ا ا . مسقيلف لب ؛ كل الو ىل نكي ال :تلاقف كلت امأ . هولتقت الو اح يبصلا



 ليئارسإ لك عمسو .هّمُأ اهنوكل «هولتقت الو اًيح ًيبصلا هذهل اوعفدا :لاقو كلملا
 يضقي هللا لبق نم ةمكح هل نأب اوملع مهنأل ءهوقتاف « كلملا هب مكح يذلا مكحلاب

 . ديس اي كرابو .اهب

 ,” حاحصإ .دّيس اي كرابو :خاريس نب عوشي ةمكح رفس نم ةثلاث ةءارق

 ددع 9-1١9"

 خألاو ةأرملاو دلولا . ةعامجلا ءامظع اي يل اوتصنأو بعشلا نيطالس اي ينوعمسا
 ال كدسج يف كسفنو اّيح تمد امو .اًّيح تمد ام كيلع مهطلست ال قيدصلاو

 نأل مهنم بلطتف عجرت الكل نيرخآلل كلام طعت ال .محل يذ لك كيلع طلست

 عيمجب ف انيربلا نك .مهنم ٍتنأ بلطتا نأ نم ؛كنم كوني بلطت نأ كل ريخألا

 كدالوأ ثّرو كتوم تقو يف كرمع ءانف دنع . كتمارك يف ابيع لعجت الو كرومأ

 ةلفعت ال ,ديغلا لمعلاو ريخلاو هيبدآلاوب «رامحلا ليقلاو طوشلاو لكلا ... كلام
 لع ةلاطبلا .نأل دامو ةلغل هلغشأ .  ننلا بلطي ةسأر تعفو نإ قلنأل .« ةحار

 نكلو .. ةفانوش كاس عيدي مل ذات: بعباوي وع امك كديه هلعاس ءاقربتك ار ورك

 كدبع ناك نإف . سومانلا فالخب اًرمأ عنصت الو .دحأ لك عم اذكه لعفت ال

 كديع ناك نإ دكه كنرابصت نوكت:كريظن نآل ..كسفن لع هددبتاف. عاذخلاو

 ءاّبراه جرخي هب تررضا نإ كنأل كسفن مدب دهاجت الو . كل خأك هددعأ اًدحاو

 . كرابو .ةدجت دوعت قيرط يأ يفو

 #١ ددع ,8 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 لخدي ناك ذإ «هللا ةعيب دهطضي ناكف لواش امأ . يئاّبحأ اي تم ان كرأب

 اوناك اودّدبت نيذلا كئاواو . نجسلا ىلإ مهملسيو ءاسنلاو لاجرلا بذجيو تويبلا

 هةر سيو ناسا ينط ىلإ رست رشا مل لكريم هوارحب
 هيلإ نوغصي اوناك همالك نوعمسي كانه نيذلا سانلا تناك ذإو .حيسملا مساب

 اًريثك نأل ءاهلعفي يتلا تايآلا نوري اوناك ذإ «هلوقي ناك (ام ّلكب) املكب نوعنتقيو



 جرختو ,لاع توصب نوخرصي اوناك ةسجنلا حاورألا مهيرتعت تناك نيذلا نم

 ناك و . ميظع حرف ةنيدملا كلت يف ناكو .اوفّش نودعقمو نوعلخم نورخآو . . مهنم
 بعش هرحسب الضم ءاريثك انامز ةنيدملا كلت يف ًانكاس نوميس همسا ٌلجر كانه

 رباكألا هيلإ لام دق ناكو .ٌميظع انأ ينأب لوقيو هسفن مظعي ناك ذإ «ةرماسلا

 دق ناك هنأل «مهلك هنوعيطيو «ةميظعلا هللا ةّوق وه اذه نأب :نيلئاق رغاصألاو

 « هللا توكلمب مهرّشبي ناك يذلا سوبليف اوقدص املف .اًريثك اًنامز هرحسب مهاغطا

 نا ا ةرديس هنو .«طرتطيمب ءاسنلاو لاجرلا ناك“ ميلا رمي ار ساب
 يتلا ةميظعلا حئارجلاو تايآلا نياعي ناك ذإو .سوبليفب اًقصتلم ناكو ءدمتعاو

 . كرابو .اًبجعتم تهبي ناكف «هيدي ىلع يرحجت تناك

 ©١, حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 هم ددع +١5: ١-١4

 اونوكت الو نيتباث اونوك ءاّبحألا يتوخإ اي نآلا نمو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 مكبعت نأ نوملعت ذإ «برلا لمعب نيح لك يف نيلضافتم اونوك لب « نيعزعزتم

 متنأ اوعنصا اذكه « نييطالغلا تاعامج ترمأ امكف « نيسيّدقلل عمجي ام امأو

 نيذلل لئاسرب لسرأف «تمدق اذإف .مكيلإ يمودق دنع ذئنيح تايابجلا نوكت

 يس يس رمال نان ناو ضررا ناس ارحب يورو
 اًتوديكام ربعأ ىنأل ءاّينوديكام تزواج اذإ مكيلإ مداق انأو .يعم نوبهذيف اًضيأ

 تشاو ل ل

 ل نذأ نإ اكنع وك دنغ هرطأ نا وجرأ ين :ذل «ليبس رباعك نآلا مكارأ نأ بحأ

 واما ندع را نا معنا نفور يسكر دما كيع ىلإ. سرسفاب ةيتسءانأو . دبس

 الب مكدنع نوكي نأ اورظناف « سواتوميت مكاتأ نإف .نوريثك نوٌداضملاو « الامعأ
 , ينيتأي يكل مالسلاب هوعّيش لب دحأ هرقحي الف . يلثم ُبرلا لمع لمعي هنإف «فوحخ



 ةمايقلا نمز مع

 عم مكيلإ يتأيل هيلإ بلطلا ترتخا ينإف «يخأ ولفا امأ .ةوخالا عم هرظتنم ينأل

 يتأي ءةصرف هل راص ىتمو «مكيلإ مدقي نا يف ةئيشم هل نكي مل هاسعو .ةوخإلا

 . ةّبحاب اهلك مكرومأ نكتلو اونصحتو اوعجشت ءناعيإلاب اوضهناو اوظقيت . مكيلإ

 . ديس اي كرابو

 ١١#-39#( ص) ةمايقلا دعب سماخلا دحألا

 "17-4 ددع . 55 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نيوكتلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ىلإ بوقعي ًءاجو .ناساج يف هاقلتيل فسوي ىلإ همامأ اذوهي بوقعي لسرأف
 ايلف .:ناساك ىلإ هيأ ليكارتمإ عاقل ىلإ ةعضو هتانك رم ىلع. ضو ةكف :ةناساح

 ام دعب نآلا ٌنتومألف :فسويل ليئارسإ لاقف .هقناعم وهو ىكبو هقنع ىلع عقو «هآر

 دعصأ يننإ :هيبأ تيبلو هتوخإل فسوي لاقف . تنأ يح كنإو . ينبا اي كهجو تيأر
 ىلا اوتأ دق ناعنك ضرأ ىف نيذلا ىبأ تيبو ىتوخإ نأب ءهل لوقأو نوهرت رأت

 . مهل (ام لكبو) املكبو مهرقبو مهمنغب اوتأ دقو .ةيشام ووذو منغ ةاعر لاجر مهو
 نم ةيشام ووذ كديبع نإ هل اولوق :مكلمع وه ام مكل لاقو نوعرف مكاعد اذإف

 ضرأ يف اونكست يكل كلذو .اًضيأ انؤاباو نحن كلذك نآلا ىلإ ىتحو مهئابص

 . دّيس اي كرابو . نييرصملا دنع لوذرم منغ ىعار لك نأل «ناساج

 "579-4 ددع .4 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ثلاثلا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 تقافف .اًدج اًريثك اًئيش بلق ةمظعو اًمهفو ةمكح كلملا ناميلسل هللا ىطعأو
 مكحأ راصف . نييرصملا ةمكح ىلعو قرشملا لها عيمج ةمكح ىلع ناميلس ةمكح

 عاشو . لوحم ينب عدردو لاكلكو ناماهو يقرشلا ناتأ قافو . سانلا عيمج نم

 5 هحيباست تناكو . لثم لوألا دندن ظفلف .هلوح ىتلا مألا ا ىف هربخ

 تبني يذلا فوزلا ىلإ نانبل زرأ نم راجشألا يف ملكتو . حيباست سمخو ةحيبست

 ىلإ عمتجي ناكو بتليسلاو فاحالاو رويطلاو مئاهبلا فصوو , طئاحلا ىف



 | 15 5 نايرق شير

 كولم لك نم اياده لبقي ناكو .هتمكح اوعمسيل بوعشلا عيمج نم ناميلس

 . ديس اي كرابو .هتمكحب اوعمس نيذلا ضرالا

 ددع ,”ه حاحصإ .دّيساي كرابو ,خاريس نب عوشي ةمكح رفس نم ةثلاث ةءارق

 (ريبك فرصتب) 5-1

 لك يف اًجهتبم كهجو نكيل . كتاقدصب برطضت الو ةح اص ةينب ريقفلا طعأ

 ضرقي اًئيكسم يطعي نم نأل . كاطعأ امك «هلل ةيخس ديبو ةح اص ةينب حنمإ . ةريثك

 (ةالص) ةولص همامأ لخدت .ةاباحم هدنع سيلو يضاقلا وه هللا نأل « ملظلا نيبارق

 عّرضت بيجتسيو ىماتيلا دهنت نع لفغي ال .حورلا بئاك ةبلط عمسيو نيكسملا

 ةولص .باحسلا ينحت نيكاسملا (ةالص) ةولصو ريقفلا سفن ةرارم عمسي .لمارألا

 زوجت ال .ةمظعلا بر مامأ لخدتو باحسلا قوف ام ىلإ دعصت نيكاسملا (ةالص)

 . ديس اي كرابو .ةمثالا نم مهل مقتني ىتح

 ١-/ ددع .5 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ذيمالتلا ترمذت ذيمالتلا ترثاكت ذإ مايألا كلت يفو . يئاّبحأ اي كيس اي كل راب

 لسرلا اعدف . موي لك ةمدخب نففختسي نك مهلمارأ نأل « نييناربعلا ىلع نوينانويلا

 مهل دوهشم لاجر ةعبس مكنم اوراتخاو ةوخإ اي نآلا اوصحفاف .دئاوملا مدخنو

 نيبظاوم نحن نوكنو ءرمألا اذه ىلع مهلكونف ةمكحلاو برلا حور نم نوئلتممو
 .هلك بعشلا مامأ مالكلا اذه نسحف .ةملكلا ةمدخ ىلعو (ةالصلا) ةولصلا ىلع

 سوروخارفو سوبليفو .« سدقلا حورو اناميإ اًلتمم اراب الجر سونافطسا اوراتخاف

 لسرلا مامأ اوفقو ءالؤهف .يكاطنالا ليخدلا سوالوقينو انامرافو روميطو روناقينو
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 ةمايقلا نمر

 رثكي ناك .كيمالبلا هدعو .« وست تناك هللا ةملكوب ديلا هيلع وعضو. .اوليعالو

 . دّيس اي كرابو .ناميإلا عيطي ناك دوهيلا نم ٌريثك بعشو .اًدج ميلشروأ يف

 .8 حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 1١-١١ ددع

 املع انعيمج اندنع نأ فرعن دقف ناثوألا حئابذ امأو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 ملعي مل هنإف ءاًئيش ملع دق هنا نظي دحا ناك نإو . ينبي دولاو , خفني ملعلاو .اهب

 حئابذ لك ا اما . هدنع فورعم وهف هللا بحا ناسنإ امبإو ( ملعي نأ هل يغبني فيك دعب

 «دحاولا هللا ريغ هلإ ال هنأو «ءيشب ايندلا يف وه سيل نثولا نأ فرعن اننإف « ناثوألا

 ةريتك ةهلا كخوت دق امك قبلا ىكست نضرالا» ءامسلا ىف ا مايشأ تناك ولو

 نس هلم مى "زك + ىشلك يذلا :نبآلا .مةحبا ول ادلف شت امأ . ةريتك تنانوآو
 رب 20 ١ ا اطفال زج | 5 5 ع

 نآلا ىتح نثولا ىلع يتلا مهتينب اًسانأ سانلا نم نإ . سانلا عيمج يف ةفرعملا تسيل

 ىلإ انبّرقي الف لكأملا امأ . سّجنتت ةفيعض مهتين تناك ذإو .نثولا ةحيبذك نولكأي

 اذه مكناطلس لعل اذإ اورظناف . صقنن ال لكأت مل نإو «دادزن ال انلكأ نإ اننأل ءهللا

 نأ سيلأ «ناثوألا تيب يف اثكتم ملع وذ تنأو ٌدحأ كار نإف .ءافعضلا ةرثع نوكي

 محللا لكا الف يخأ ككشي ماعطلا ناك نإ كلذلو .نوبنذت حيسملا ىلإف « ةميقسلا

 فيما كرايو حا كلكم اقل

 ”1١-5 1١"( ص)١ برلا دوعص

 با١-١ ددع .؟ حاحصإ .دّيس اي كرابو , عبارلا كولملا رفس نم ىلوأ ةءارق

 نم عاشيلاو ايليإ قلطنإ تانيا ل جاجعلاب ايليإ 000 نا برلا دارأ مي ناك
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 هل لاقف . ليإ تيب ىلإ ينلسرأ برلا نأل انهه يل مقأ :عاشيلأل ايليإ لاقف .لاجلجلا
 . ليإ تيب ىلإ ردحناف . ككرتأ ال ينإ . كسفن يه ةّيحو ّبرلا وه يح عشيلأ
 ذخأي مويلا ناب ملعت اّمأ :هل اولاقو عشيلأ ىلإ ليإ تيب يف نيذلا ءايبنألا ونب تجرخف

 :عشيلأل ايليإ لاق مث .اوتمصاف ءاَّضيأ ملعأ اناو مهل لاقف ؟كدنع نم كدّيس ّبرلا

 يه ةّيحو برلا وه يح :عشيلأ هل لاقف .احيريإ ىلإ ينلسرأ ْبرلا نآل انه يل ثكمأ

 احيريإ ىف نيذلا ءايبنألا ونب برتقاف ءاحيريإ ىلإ اقلطناف . ككرتأ ال ىنإ . كسفن

 اورو لاقت ؟كدديش نعد لس يزل ةننعار هولا فنار, لمت امأ مدل اولاقو .عشتملا ىلإ
 ىلإ ينلسرأ برلا نأل انهه يل فق عشيلأل ايليإ لاق مث .اوتمصاف ءاّضيأ ملعأ
 قلطناف . ككرتأ ال ينإ . كاسفن ىه ةّيحو بلا وه "يح :عشيلا هل لاف .ندرألا
 .دعب نع امهلباقم اوفقوف اوقلطنإ ءايبنألا ينب نم ًالجر نيسمخ نإو .امهانثإ

 . ندرألا ءام اهب برضو اهفلف هتفحلم ايليإ ذخأف . ندرألا فيس ىلع نامئاق امهانثاو
 عشيلأل ايليإ لاق ازاج املف . سبيلا يف امهانثا زاجو .كانهو انه نم نيفصن قلفناف

 كيلع يذلا حورلا نإ عشيلأ لاقف ؟كنم ذخْؤَأ نأ لبق كل هعنصا نأ ديرت اذام لاس

 كنم ذخؤؤُأ امنيح ينتيأر نإف .اًريثك تبلط دقل :ايليإ لاقف .افعاضم يلع نوكي

 اذار ناريسيو تايلكت امه اميفو كلذ نلت نوكي ذلف نآلاو...اذكه كل نوكي

 هرصباف . ءامسلا ىلإ جاجعلاب ايليإ دعصف . هيي را روحو

 “ضي فرب ملو . هناسرفو ليئارسإ بك رم اي عةاضأ اي ءةاشأ اي : ائاق حاصو عشيلا

 . كرابو

 ١١-١٠ ددع ,؟ حاحصإ .دّيس اي كرابو ءاخيم ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 اهداسفو .اًداسف دسفت ةساجنلا نأ لجأ نم .ةحار هذه سيل نأل اوقلطنا اوموق

 كل رطقا . بذكلاب ملكتأ يرحلاب تنكو .يحو اذ الجر نوكأ ال ينتيل . ىّوقي
 ايرقتو بوقعي اي كعمجأ اًعمج .بعشلا اذه رطق نم كلذ نوكيو ءاّركسو اًرمخ

 محدزملا هضبرم يف عيطقلاك و ةقيض يف منغلاك هلعجاو .ليئارسإ اياقب اي اًعم كبّرقأ
 مهماّدق مهكلم زاج .اوزاجف بابلا حتفو مهمامأ حسافلا دعّص .سانلا ةرثك نم

 . ديس اي كرابو . مهسأري برلاو



 ةمايقلا نمز مع

 1-5 ةيلغ 2١5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايركز ةءوبن نم ةئلاث ةءارق

 ىلإ بوعشلا عيمج عمجأو كليف كبهن مسقنيو يتأي ةبرلا عري نإ
 كيت جرير ةوامملا يختار تويت رمل حرا سلا ميلشروأ
 بوعشلا كئلوأ براخيو ّبرلا جرخيو . ةنيدملا نم داي ال هفضنو يبسلا يف ةنيدملا

 يف ميلشر وأ لباقملا دكر نس ىس تاجر اا و ا ورعيحال

 هيف نوكيو . برغملا ىلإ هفصنو قرشملا ىلإ هفصن نوتيزلا لبج قشنيو ءاهقرشم
 اي ةلرابو > نميللا ىلإ ةنعتو لامقلا لإ ليلا تف لصقو اذوب يطع داو
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 ١-١5 ددع ١., حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 يتلا رومألا عيمج ىف اليفوات اي ًالوأ اًيبانك تبتك دق .  يئاّبحأ اي. ءدّيس اي كراب

 ىصوأ نأ دعب نم هيف دعص يذلا مويلا ىلإ ىتح يضر اين أ ا اد
 ملأ نأ دعب نم اّيح هسفن مهارأ نيذلا كئلوأ « سدقلا حورلاب مهافطصا نيذلا لسرلا

 توكلي رمأ نق مهعم ملكتيو, مهل ىدازتي ناك ذإ ءاموي نراهم ةريلك .قناباي

 داعيم اورظتني لب « ميلشروأ نم اوحربي ال نأ مهرمأ ءاّربخ مهعم لكأ ذإو .هللا
 حورلاب نودّمعت متنأو «ءاملاب دّمع انحوي نأب «ينم هومتعمس يذلا كلذ .«بآلا

 اذه يف له اندّيس اي :نيلئاق هولأس نيعمتجم اوناك ذإ ةريثك مايأ دعب سيلو . سدقلا

 تقرلا وفرع نأ يكل هله عسل ةببلا لاقط وخ امأ ؟لئارسألا قلللا 327 نامزلا
 مكيلع سدقلا حورلا لبقأ اذإ نككلو «هناطلس تحت بآلا مهعضو نيذلا ةنمزالاو

 يصاقأ ماتم دورا كو ميلشر وأ يف اًدوهش يل نونوكتو ةّوق نولبقت

 ىراوتف ةباحس هتلبقو دعص «هيلإ نورظني مه ذإو «لاوقألا هذه لاق املو . ضرألا
 نيفقاو نيلجر اودجو قلطنم وه اميف ءامسلا يف نيسّرفتم اوناك ذإو .مهنويع نع
 سار نيمئاق مكلاب ام نويليلجلا لاجرلا اهّيأ اي :مهل لاقف . نول ارا

 ةويكأر امك ينأي اذكه ءءامسلا ىلإ مكنع دعص يذلا اذه عوسي نإ ؟ءامسلا يف

 انيز اتنيب وعدم ليطا نم عياشنروأ ىلإ اوعسو .كلذل ذلعي نمو ل
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 اولخد نأ دعب نمو .تاولغ عبس وحن هنع دعبيو ميلشروا بناج ىلع وه يذلا

 اموتو سوبيليفو سواردناو بوقعيو انحويو سرطب اهيف اوناك يتلا ةّيلعلا ىلإ اودعص

 ءالؤه .بوقعي نب اذوهيو رويغلا ناعمسو ىفلح نب بوقعيو سواملتربو ىتمو
 مأ ميرم عمو ةوسن عم ةدحاو سفنب (ةالصلا) ةولصلا ىلع اًعم نيبظاوم اوناك مهلك

 . ديس اي كرابو .هتوخإ عمو عوسي

 ددع .54 حاحصإ .سوسفا لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
1-5 

 قحي امك اوريست نأ انّبرب ريسألا انأ نآلا مكنم بلطا .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 اونوكو .حورلا لوطو ءودهلاو ريمضلا عضاوت عيمجب اهيلإ متيعُد يتلا ةوعدلل
 , مالسلا قاطنب حورلا قافتا ظفح ىلع نيصيرحو ةدوملاب اًضعب مكضعب نيلمتحم

 نأل «.دحاولا مكتوعد ءاجرب متيعد امك دحاو حورو دحاو دسجب اونوكت يكل

 ىلع وهو .دحاو لكلا وبا هللاو ,«ةدحاو ةيدومعملاو دحاو ناميإلاو .ءدحاو برلا

 . حيسملا ةبهوم رادقمب انم دحاو لكل ةمعنلا تيطعأ دقو .انلك يفو لكلا يفو لكلا

 ةيرتضف يهل ىلا نينانلا ىطعا و هاريس ىبسو ىلعلا ىلإ دعم :اقاذه لجأ هو

 اًضيأ دعص يذلا وه.لزن يذلا كاذف ..ضرألا لفاسأ ىلإ البق لرث هنأ الإ وه ام اذإ

 اونوكي نأ اًضعب ىطعأ وهو .(ءيش ّلك) يشلك ممتيل مهلك نييوامسلا قوف

 نيسيّدقلا لامكل «نيملعمو ةاعر اًضعبو «نيرّشبم اًضعبو «ءايبنأ اًضعبو ءالسر
 هللا نبا ناميإب اًدحاو اًئيش انعيمج نوكن يكل « حيسملا دسج ناينبل ةمدخلا لمعل

 نيلقلقتم الافطأ نوكن الو . حيسملا لامك ةماق رادقمب ًالماك الجر نوكنو .هتفرعمو

 لب ءاولضيل مهركمب نولاتحي نيذلا ةعداخلا سانلا ميلاعت ىلإ حير لك عم فرصتنو

 هنمو سأرلا وه يذلا حيسملاب انل (ءيش ّلك) يشّلك وبريل انتّيحمب نيقداص نوكت
 وضع لكل رادقملاب ىطعت يتلا ةبهوملا بسحك قرع ّلكب دقعنيو هلك دسجلا بكرتي
 .دّيس اي كرابو . ةّحلاب هناينب لمكيل عيمجلا ةيبرتل



 ةمايقلا نمز 6

 1١5-1/8”( ص) دوعصلا دعب يذلا دحألا

 ١-4 ددع ٠١. حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ثلاثلا كولملا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ..لاتم الاب هيرجتل .تنناق .: يلا ويمانو: نتاديلس رب ماندو اباس ةكلم تفسر

 اًدج اًريثك اًبهذو اًبويط نيلماح لامج اهعمو ميظع شيجب ميلشروأ ىلإ تءاجف
 . اهبلق يف ناك (ام ّلكب) املكب هتنحتماو كلملا ناميلس ىلإ تنأف .ةميرك رهاوجو
 .اهل هرّسفو لإ ٌءيش كلملا نع فخي ملو .ءيش لك اهل رّسفو ناميلس اهل رهظف

 سولجو هتدئام ليكاومو «هانب يذلا تيبلاو ناميلس ةمكح لك اباس ةكلم تأرف
 تيب يف اهدعصي ناك يتلا هنيبارقو مهسوبلو هتاقسو . مهسوبلو همادخ مايقو هديبع

 نع يضرأ ىف هتعمس يذلا ربل ناك اًئيقي كلملل تلاتخ..: حور اهيف قبب ملف . برلا
 مل ناو. + كلذ يانبع تأرو قبتأ .ىح .ىعلبام قالا ملو كيكو كلاوقأ
 ءننهيس ا# راك ريللاو ةمكفللا ني كايدع ثنيجو. لب «ةهياع ام ييضي رخل

 .كتيكح .ئيعماسلاو اًمئاذن .كلماما .نيمتاقلا عالؤس .كديبعلا ىوطو .كئاننلا يوظف

 بحأ برلا نوكل «ليئارسإ ربنم ىلع كسلجأو كب يضر يذلا كهلإ ٌبرلا كرابت
 .دّيس اي كابو . ٌربلاو مكحلاب لعفتل اكلم كرّيص دق .دبألا ىلإ ليئارسإ

 ٠*2 حاحصإ .دّيس اي كرابو .ميكحلا ناميلس لاثما رفس نم ةيناث ةءارق

 7-4 ددع

 تملعت امو ةمكحلا فرعأ ملو .رشبلا ةنطف يف تسيلو يأرلا صقان ينوكلف
 حيرلا ضباقلا (وه نم) ونمو .لزنو ءامسلا ىلإ دعص نم :يل لق نيسيّدقلا ةفرعم
 اجب ...نضرالا بتقارطأ ةفاك“ ماقأ يذلا وهب نمإ ثمو ... ليدل هايملا نتج نت دينك

 دضعي وهو ةراتخم هللا لاوقأ عيمج . كلذ ملعت تنك نإ . هيبأ مسا وه امو همسا وه

 نعش اذا“ ريصتو ككل وي ذلعل هلارقا ىلع ائيك درت ال هيلع نولكديب نيذلا

 امهدعبأ بذاكلا مالكلاو لطابلا . تومأ نأ لبق ينع امهعنمت الف . كنم امهبلطا

 ًالئاق رفكاف عبشا اليكل يتشيع فافك ينحنما لب « ينطعت ال ىنغلاو رقفلاو . ينع
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 اي كرابو .اًروز يهلإ برلا مساب فلحاو قرسأف ءرقفا الئلو .برلا (وه نم) ونم
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 9-١6 ددع 4٠. حاحصإ .دّيس اي كرابو .ءايعشأ ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 ميلشروا اي ةوقب كتوص يعفرا .ةرشبملا نويهص اي ةيلاعلا لابجلا ىلع يدعصا

 زعب يتأي هلإلا برلا اه « مكهلإ اه اذوهي ىرقل يلوق .يفاخت الو يعفرا .ةرّشبملا

 هعارذبو «هعيطق ىعري يذلا يعارلا لثم همادق هلمعو هعم هترجا اه .ةوقب هعارذو

 « هتضبقب ءاملا لاك نم .تاعضرملا مينو اهنيسي ادت نر , فارخلا عمجي

 ماكآلاو لاقثملاب لابجلا نزوو «هرتفب ضرألا بارت لاك نم يلا

 هملعف راشتسا نمب . ةروشم بحاص هل ناك نّم مأ برلا ريمض فرع نّم . نازيملا
 ولدلا ةطقنك مثألا اذوه اه . مهفلا قيرط هارأو ةفرعملا همّلعو مكحلا قيرط همّهفو

 . دّيس اي كرابو .حرطت رابغلاك رئازجلاو «نازيملا ناحجركو

 ١-5١ ددع 5١. حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 « سوسات برق ىلإ انرسو ةنيفسلا ىلإ انلزنف نحن امأ . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 قلطنا امنيح اذكه اناصوأ دق ناك هنأل سرر لش ىديع اك ماش م

 يفو . (ةنالتيم) انيلوطيم ىلإ انيتأو ةنيفسلا يف هانلمح سوسات نم هانلبق املو .ّربلا يف
 لا نينا اًضيا .نيشألا.غوبلا ىفو 6 سويك :ةريوحج» لباقم .ىلإ كانه .عح انرس دغلا

 دق ناك سلوب نأل « سوطيليم ىلإ انيتأ دغلا يفو «نويلوغارط يف انمقأو سوماس
 يتسكيدنبلا ديع لمعي نأ اًردابم ناك هنأل كانه ئطبي الل سسفأ ىلا زوجي نأ مزع

 املف . سسفا ةعيب خياشم رضحاف سوطيليم نم لسرأو .هنكما نإ ميلشروا يف
 مكعم تنك فيك ءاّيسا تلخد موي لوأ نم ينأب نوملعت متنأ :مهل لاق هيلإ اوؤاج
 جيهت تناك يتلا ايالبلاو عومدلابو ريثكلا عضاوتلاب هللا دبعا تنك ذإ «نامزلا لك

 مكل زركا يكل .مكسوفنل يغبني ناك امم ءيشب نواهتا ملو .دوهيلا ركمب ىلع

 قلاب للا (يلع» عاف اناولاو ظويبلا دشانأ تنك ذإ :«تويبلاو:هقاوسألا نفق. مكملعاو

 . كرابو . حيسملا عوسي انبرب نامبإالاو «هللا



 ةمايقلا نمز نك

 ددع ١. حاحصإ . سسفأ لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلامر نم لصف

 ؟”-1 6

 ,هتفرعمب نايبلاو ةمكحلا حور دجملا وبأ حيسملا عوسي انّبر هلإ مكيطعي يكل « يتاولص

 . نيسيّدقلاب هثاريم دجم ىنغ وه امو هتوعد ءاجر وه ام اوملعتل مكبولق نيعأ رينتستو

 , حيسملاب هعنص يذلا هتردق ةوق لعفك «نينمؤملا نحن انب هتوق ةمظع لضف وه امو

 بابرألا لك قوف ءءامسلا يف هنيمب نع نم هّسلجأو تاومألا نيب نم هّماقأ ذإ

 لب طقف ملاعلا اذه يف ال .ءىّمَسُي مسا لك قوفو «تاداسلاو تاّوَقلاو نيطالسلاو

 لعج لكلا قوف وه يذلا هايإو «ءيش لك هيمدق تحت عضخاو .اًضيأ ديتعلا يفو

 باس اي كرابو . الكب الك ذلككم نوكيل :ةددج ىه.ىتلا ةينيتكلا اًسآر



 7 نايرق شير

 /71-771١( ص) ةرصنعلا دحا

 أ" ١٠١-١ ددع 1١9., حاحصإ .دّيس اي كرابو ,.جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ' مهبايث اولسغيلو ءادغو مويلا مهرهطو بعشلا ىلإ قلطنإ :ىسومل برلا لاقف
 مامأ هللا طبهي ثلاثلا مويلا يف نأ لجأ نم «ثلاثلا مويلا ىلإ نيدعتسم اونوكيو

 «لبجلا ىلإ اودعضت نأ اورذحا :مهل لقو بعشلا دشانف . انيسروط ىلع هلك بعشلا

 اًمجر لب ؛هديب ٌدحأ هّبرقي الو . لقي لبجلا ىلإ برتقا نم لكو .هلايذا ىلإ اوندت الو
 ا ووبلا تاوضأ تكس ينمو. ايحو أل انانبتتإ مأ ناك ةباد ابي ىهرتو :ويرل

 اولسغو مهرّهطو « بعشلا ىلإ لبجلا نم ىسوم ردحناف . لبجلا ىلإ اودعصت نأ مكل
 اوبرقت الو «ثلاثلا مويلا ىلإ نيدعتسم اونوك :بعشلل ىسوم لاق مث « مهبايث
 ةباحسو قوربلا تاوصأ تناك «حابصلا دنع ثلاثلا مويلا ناك املف .مكءاسن

 ناك يذلا بعشلا عزفف .اًدج اًيوق قوبلا توص ناك و «لبجلا ىلع تناك ةميظع

 ناكو لبجلا ليذ دنع اوماقف .هللا ءاقل ىلإ ةلحملا نم بعشلا ىسوم جرخأف . ةلحما يف

 :قوتألا ناخد لقم هناخد دعضو زاتلاب هيلع ظبه برلا نأل .غ كدي هلك ائيسروط

 اروع اكن ءاذج ةيقوو د4 قوبل .توص .قاك و. اذ انكيع هلك لا ثاكو

 . كرابو . لبجلا سأر ىلإ انيسروط ىلع ّبرلا طبهو . توصلاب ُهُبيجُي هللاو ملكتي

 با -84 ددع ١9, حاحصإ ,ثلاغلا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 اي انه عنصت اذام :ًالئاق ّبرلا لوق هيلع ناكف .كانه تابو ةراغم ايليإ لخدف

 اومدهو كدهع اوكرت ليئارسإ ينب نوكل . ّيوقلا هلإلا برلل ترغ ةريغ لاقف ؟ايليإ

 رسكتو لابجلا ققشت ةعينم ةميظع حير عم ّبرلا اهو . برلا مامأ لبجلا يف مقف جرخا

 سيل نكلو «ةلزلز حيرلا دعب نمو . حيرلا يف برلا سيل نكلو .برلا مامأ روخصلا

 رانلا دعب نمو .رانلا يف برلا سبيل نكلو ءران ةلزلزلا دعب نمو . ةلزلزلا يف برلا

 . ديس اي كرابو . جرخو هئادرب ههجو فل ايليإ عمس املف . نيل مالك توص



 ةرصنعلا نمز م

 ,لدعلا ماعط مكيطعي هنأل «نويهص ينب اي مكهلإ برلاب اوحرفاو اوجهتبا
 رصاعملا ضيفتو ةطنح ردايبلا ئلتمتف .اًيدق ناك امك سيقللاو ريكبلا رطملا مكل لرّتيو
 روصرصلاو فاحزلاو رئاطلا دارجلا نهلكا يتلا نينسلا نع مكضوعاو .اًتيزو اًرمخ

 مسا نوحبستو نوبرشتو نولكأتف . مكيلع اهتلسرأ يتلا ةميظعلا يتاوق . بدنجلاو

 نوملعتو .رهدلا ىلإ يبعش ىزخي الو .بئاجعلا مكعم عنص يذلا . مكهلإ برلا

 ىلإ يبعش ىزخي الو .يريغ رخا سيلو مكهلإ برلا انأ ليئارسإ طسو يف ينأ

 . مكتانبو مكوبب ًابنتيو .محل يذ لك ىلع يحور ضيفأ هذه دعب نمو .رهدلا
 ضيفأ ٍءامإلاو ديبعلا ىلعو ءرظانملا نوري مكناّبشو «مالحألا نوملحي مكخويش

 « فيخلاو ميظعلا ْبرلا موي يتأي نأ لبق . مدلا ىلإ رمقلاو ةملظلا ىلإ بلقنت سمشلا

 يفو نويهص لبج يف نوكي صالخلا نأل «صلخي ّبرلا مساب وعدي نّم لكو
 .دّيس اي كرابو .ّبرلا مهاعد نيذلا نيصلختملل برلا لاق امك ميلشروأ

 ١-١١ ددع ١9, حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ىف سلوب فاط ةيثئرق ىف (سولبأ) ولفا ناك ذإو .. ىئاّبحأ اي .؛دّيس اي كراب

 له .كانه مهدجو نيذلا ذيمالتلا لأسي قفطف . سسفأ ىلإ لبقأو «ةيلاعلا نادلبلا

 . ٌدوجوم سدقلا حورلا نأ انعمس الو :نيلئاق هوباجأف ؟متنمآ ذنم سدقلا حورلا متلبق

 دّمع اًنحوي نإ :سلوب مهل لاقف .اًنحوي ةيدومعمب :هل اولاق ؟متدمتعا اذامبو :مهل لاقف

 عوسي وه يذلا هدعب يتأي يذلاب اونمؤي نأ :لوقي ناك ذإ ةبوتلا ةيدومعمب بوعشلا

 تاكو . هك تاج اسس كولا بروج روتاع ساق ورا لال + 0

 رهشأ ةئلث ةينالع.ىلكدي ناك و. عيبا سلوب لخدف .الجر رشع ينثا موقلا عيمج

 هللا قيرط نيمناش نوكحاميو نوبصعتي اوناك مهنم ٌساناف . هللا توكلم رمأب اًنقم

 مهعم ملكتي ناكو . مهنم ذيمالتلا زيمو مهنع سلوب دعتبا ذئنيح .عومجلا لفحم مامأ



 فد كايرق شير

 ىتح نيتنس ةدم ناك اذهو .(سنريت) سويناروط ىعدُي لجر ةسردم يف موي لك
 يرجي هللا ناكو .ءافنحلاو دوهيلا نم اّيسأ يف نينكاسلا عيمج ٌبرلا ةملك عمس

 لثم همسج ىلع تناك يتلا بايثلا نم نأ ىتح «ةميظع تاّوق سلوب يدي ىلع
 مهقرافت ضارمألا تناكف . ىضرملا ىلع اهنوعضيو اهب نونأب اوناك عقرو مئامع
 .دّيس اي كرابو .اًضيأ جرخت نيطايشلاو

 ددع .*” حاحصإ . سسفا لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 1-١؟

 يتلا يدئادش يف رجضا ال نأ لأسأ اذه لجأ نمو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 هنم يذلا حيسملا عوسي انّبر يبأل ّيتبكر ىلع وثجاو . مكدجم اذه نأل « مكلجأ نم

 ةّوقلاب اوديأتت ىتح هدجم ىنغك مكيطعي نأ «ضرألاو ءامسلا يف م

 نوكي ذإ .ةبحماب مكبولق يفو ناممرالاب نطابلا كلاس ىف يببلا ديالا حور
 زاذلا قه اه نيسالللا عيبجب عم اوك ردت نأ اوعيطب# كل اذلو .قكتاسأو مكلضأ

 هللا ءلم لكب اوئاتمتو . حيسملا ةبحم ةفرعم مظع اوفرعتو . ضرعلاو لوطلاو قمعلاو
 يتلا هتّوق بسح هب رختفنو هبلطن امم لضفاو « ءيش لك نم لضفأ انب لعفي نأ رداقلا

 0 .روهدلا باقحأ عيمج يف حيسملا عوسيب هتسينك يف دجملا هلف .انب لعفت

 . ديس اي كرابو

 (م09م-؟١ ص) ةرصنعلا نينثا

 59-ب51 84 ددع ١١, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ددعلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ْبّرلا لزن مث . ةّبقلا لوح مهماقأو بعشلا خويش نم الجر نيعبس ىسوم عمجف

 كيتيتاا ياو يقينرللا ىلع اهعضرت هيلع يتلا ورلا نم نصفلو .دملك و .مامعلاب
 مسا تاو علا اودادريرولو واجن مولع جورلا تامل



 ةرصنعلا نمز مهم

 داديمو دادلا اذوه :هل ًالئاق ىسوم ربخأو ٌمالغ عرسأف . ةلحم ا ىف اًابنتف ةّبقلا ىلإ ايتأي

 اي امهعنما :لاقو هئابص نم ىسوم مداخ نون نب عوشي باجأف .ةلحما يف نأبنتي

 . ديس اي كرابو .هحور

 ١-٠١ ددع ٠١., حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 دفا ارح هن ذل هلك واش سار ىلع ةتيصت ىددلا كرت ليردام نعت

 ربق ىلع نيلجر دجت يدنع نم مويلا تقلطنا ام اذإف . هتثارول اًريدم ْبّرلا كحسم

 اهبلط يف تقلطنا يتلا نتألا نإ :كل نالوقيف . حاصلص يف نيماينب موخت يف ليحار
 . ينبا رمأب عنصا اذام :ًالئاق امكيلع فياخخ وهو نتألا مه كرت كابأ ناو . تدجو دق

 لاجر ةثالث كانه فداصت «روبات مطُب ىلإ تيهتناو كانه نم اًضيأ تزج اذإو

 عزبخ ةفغرأ ةثلث رخآلاو ( ةيدجا ةثلث لماح دحاولا . ليإ تيب يف هللا ىلإ نودعصي

 . مهيديأ نم امهذخأتف .اًربخ نيفيغر كنوطعيو كيلع نوملسيف .رمخ قز رخآلاو
 كانه ىلإ تيهتنا اذإو . ينيطسلفلا ةمئاق كانه ثيح هللا ةيبار ىلإ يتات كلذ دعب نمو

 ثاراغيق مهمامأو «ميب نم نوردحتم مهو ءايبثألا فص فداضت ةيرقلا ىلإ

 , مهعم ًابنتتو كيلع ّبّرلا حور لحتف .نوأبنتي مهو «فوفدو فزاعمو تارانكو
 نأل «كديب دعصي ام ذفنيح لعفإ «تايألا هذه كيلع تنأ ام اذإف .رخآ الجر ريغتتو

 دعصتل كانه ىلإ لزنأ فوس انأ ينإف «لاجلجلا ىلإ يمامأ لزنا مث .كعم هللا

 كربخاو كيلإ انأ ءيجا ام ىلإ مايأ ةعبس ثكمتو «ةلماكلا حئابذلا حبذتو اياحضلا

 اًبلق هل هللا ريغ ليئوماص دنع نم قلطنيل لواش هرهظ لوح امل ناك و .لعفت يذلاب
 فصب اذإو « ةيبارلا ىلإ ىتح ىتأف .اهلك تايألا هذه مويلا كلذ هيلع تءاجف . رخآ

 . دّيس اي كرابو . مهني ًابنتو هللا هيلع ٌلحف « هلبقتسا ءايبنألا

 ١-/ ددع ١. حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ناميلس ةمكح رفس نم ةنلاث ةءارق

 ةجاذسب هوبلطاو «تاريخلاب برلا ىف اونطفتو لدعلا اوّبح ضرألا ةاضق اي



 نايرق شير
 و يأ

 يف لخدت ال ةمكحلا نوكل «لاهجلا خبوت ةربتخملا ةوقلاو «هللا نم دعبت ةئيدرلا

 و ات سجل عت يحال نكست الو . لئاذرلاب ةخطلتملا سفنلا

 ظ ملاظ لك خبويو . مهل ةفرعم ال نيذلا راكفأ نم دعبيو « شغلا نم برهي . بداوذو

 هللا نوكل ( هيتفش نم فدجما بعشلا رربي الو سانلا دوي ةمكحلا حور نإ . يتأي

 ْبّرلا حور نأل «ناسنإلا ناسل اًعماسو اقداص اًبيقرو «بولقلاو ىلكلا ىلع ًادهاش

 ال اذه لجأ نمف .اهتوص ىوح دق ةفرعملاب عيمجلا طباضلاو ةنوكسملا ًالم دق

 .ديس اي كرابو . بدّؤملا ءاضقلا نم تلفي الو ءاّملظ ملكتملا ناسنإلا هنع يفتخي

 ١:١١ + 7-48 4 ددع ٠١., حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 هللا نأ ةقيقحلاب تملع دق ينإ :لاقو هاف سرطب حتفف . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 نإ .هدنع الوبقم نكي ٌربلا لمعيو هللا يقتي نّم ةّمأ لك يف نكلو «هوجولاب ذخأي ال
 اذه حيسملا عوسي ةطساوب نامبإلاو مالسلاب مهرشبو ليئارسا ينبل اهلسرأ يتلا ةملكلا

 تأدتبا يتلا ةيدوهيلا لك يف تناك يتلا ةملكلاب اًضيأ نوملعت متنأو 0 بريش

 يلا فرمان نماويكلا وسب نك سرب اهب رب فلا ةيدوبعلا دعب نم لكلا نم ْ

 اورو يدل فاو يفغيو لوحيمتا# يذلا وهوة دقلاَو سدقلا حورلاب هللا هَحَسَم

 فك قواد ماع ركز املك ىلع دوه نتمنو عهعم ناك هللا نأل «ريرشلا نم

 هللا ماقأ ُهايِإو .هولتقو ةبشخ ىلع دوهيلا هقلع هسفن اذهف . هياشروأو اةوهي نهرا

 نيذلا نحن انل نكل « بعشلا عيمجل سيل :ةفاللع رهظي نأ ماطغأو مايأ ةثلث دعب

 ةفايبمالا/ ازيد هه: هفايق» دعي انيرشو دعم انلكأ نقو هل اًدوهش. .قوكتل 56

 ءايحألل انايد هللا نم زرفأ يذلا وه اذه 0 دهشنو بعشلا يدانن نأ اناصوأو

 نارفغ لبقي همساب نمؤي نم لك نأب ءايبنألا عيمج هيلع تدهش دقو «تاومألاو

 عيمج ىلع سدقلا حورلا لح «مالكلا اذهب مهبطاخي سرطب ناك اميفو .اياطخلا
 تضاف'دق ذإ  هعم اوتأ نيذلا نونوتخملا ةوخالا بجعتو تهبف .ةملكلا اوعمس نيذلا

 ءاهعيمج ةنسلألاب نوملكتي مهنوعمسي اوناكو .اًضيأ ممألا ىلع سدقلا حورلا ةبهوم



 ةرصنعلا نمز

 نيذلا ءالوه دمعتي العل ءاملا عنمي ٌدحأ عيطتسي لعل ناعمس مهل لاقف . هللا نومظعيو

 . اًمايأ مهدنع ثكمي نآ هنم اوبلطو

 . اًضيأ هللا ةملك اولبق دق ممألا نأب «ةيدوهيلا يف نيذلا ةوخالاو لسرلا عمسف

 . كرابو

 :؟ حاحصإ .نييتنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ٠-١5 ذدع

 صحفي حورلا نأل «هحورب هللا انل نلعا دقف نحن امأ . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 حور الإ ناسنإلا يف ام فرعي ناسنإ يأف .اًضيأ هللا قامعأو (ءيش لك) يشلك

 ملف نحن امأ . هللا حور لإ هللا يف ام ٌدحأ فرعي ال اًضيأ اذكهو . هيف يذلا ناسنإلا

 نم انل تّبهَو يتلا بهاوملا فرعنل هللا نم يذلا حورلا لب «ملاعلا اذه حور ذخأن

 ميلعتب نكل « سانلا ةمكح مالك ميلعتب تسيل اهب قطنن يتلا ءايشألا هذهو .هللا

 تايحورلا لبقي الف يناويح لا ناسنإلا امأ . نييحورلل تايحورلا سياقن دقو . حورلا

 لك نيدي هنإف «يحورلا امأو .حورلاب نادي هنأ فرعي عيطتسي الو . ةلاهج هل اهنأل

 . هملعُي يكل حيسملا ريمض فرعي يذلا (وه نم) ونمو .دحأ نم نادُي ال وهو ءيش
 . دّيس اي كرابو . حيسملا ريمض انلف نحن امأ

 (”؟5-#4١ ص) سدقألا ثولاثلا دحأ

 ب/-١ ددع 2.١/8 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نيوكتلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 يمح ام دنع ةميخلا باب يف ٌسلاج وهو ارمم طولب يف ميهاربإل ّبرلا ىءارتو
 باب نم مهئاقل ىلإ ىضم مهرظن املف .هقوف اًمايق لاجر ةثلثب اذإو هينيع عفرف .راهنلا
 ذاق بر اي... كينيعب.ةمحير :تدجو .تنك نإ :الئاقا ضرألا ىلع. دجسو ةميخلا

 ةرجشلا تحت اوحيرتساف . مكلجرأ لسغاو ِءاملا نم ليلقب يتا ينإف . كدبع زواجتت



 مهرب نايرق شير

 ىلإ ةيما ىلإ ىشمو ميرا عرأت نا كسا هالات 0

 ا ديوب يادوب ا اوس وو

 ديس اي كرايو

 ١ ه-9 ددع 23 حاحصإ .ديس اي كرابو ,«جورخلا رفس نم ةيناث ةءارف

 اًضيأ تيأرو .ليئارسا ينب خارص يلا دعص دق :هل لاقو ىسوم برلا ملكو
 ينب يبعش جرخأو نوعرف ىلإ كلسرأف نآلا ملهف . نويرصملا هب مهقياضي يذلا قيضلا

 جرخأو نوعرف ىلإ بهذأ ىتح انأ (وه نم) ونم :هلل ىسوم لاقف . رصم نم ليئارسا
 . كلسرأ انأ ينإب ةمالع هذهو . كعم نوكأ انأ :هللا هل لاقف ؟رصم نم ليئارسا ىنب

 اذوه :هلل ىسوم لاقف . لبجلا اذه ىلع هللا نودبعتف رصم نم بعشلا تجرخأ اذإ كنإ

 يالا إلا مكيلإ ينلسرأ مكئابآ هلإ برلا نإ :مهل لوقأو ليئارسا ينب ىلإ بهذأ انأ

 هل لاق مث . (نئاكلا وه انأ) هيهإ رشأ هيهإ :ىسومل هللا لاقف ؟مهل لوقأ اذام «همسا ام

 ينبل لوقت اذكه :ىسومل اًضيأ هللا لاقو . مكيلإ ينلسرأ هيهإ :ليئارسا ينبل لوقت اذكه

 اذه . مكيلإ يناسرأ بوقعي هلإو قحسا هلإو ميهاربإ هلإ مكئابآ هلإ ْبّرلا نإ . ليئارسا
 . كرابو . لايجألا ليج ىلإ يركذ اذهو .دبألا ىلإ يمسا

 ١-/ ددع ,5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 «لاع ٌيسرك ىلع اًسلاج ْبّرلا تيأر « كلملا ايزوع اهيف تام يتلا ةنسلا يفو

 نينثإب «ةحنجأ ةتس مهنم ًلكلو .هقوف اًمايق ميفارسلاو .هلكيه ألم دق هلايذأ لفسأو

 اذهل اذه خرصيو .نوريطي نيئثإبو «مهلجرأ نوفخي نيئثإبو ءمههوجو نورتسي

 .هدجم نم اهلك ضرألا ةءولمملا يوقلا ّبرلا .ٌسودق ٌسودق ٌسودق :نيلئاق
 ليولا انأ تلقف .ًاناخد تيبلا ًالتماو « خراصلا توصلا نم باوبألا باتعأ تْجترأو



 ةرصنعلا نمز مهد

 .ةيبلد «هافش يعش نيام انك ايو. نيعنشلا ننلد الدبر قركل حس قا ل

 دق ةرمج هدايبو ميفاراسلا نم ٌدحاو يلإ راطف . يوقلا برلا كلملا يانيع تأر دقو

 عزنيل كيتفش هذه تسمل دق اه :يل لاقو يمف سملو «نيتبلكلاب حبذملا نم اهذختا

 ايل ىضنع نمو لسرأ ند..الئاق برلا كيوض :فعسمو ..كاياطخ كرو. كمثا
 نيس اي كرايوب ..تلسراف النا اه كيلقن

 ١-١5 ددع .ه حاحصإ .ىلوألا لوسرلا انحوي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 نم ٌدولوم وهف « حيسملا وه عوسي نأ نمؤي نم لك .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 هللا ءانبأ نحن اننأ ملعن اذهبو .اًضيأ هنم دولوملا بحيف «دلاولا بحي نّم ّلكو .هللا

 .هاياصو ظفحن نأ :هللا بح وه اذه نأل «هاياصاوب انلمعو هللا انببحأ ام ىتم

 يتلا ةبلغلا يه هذهو . ملاعلا بلغي هللا نم دولوم لك نأل «ةليقثب تسيل هاياصوو

 نأب نمؤي يذلا كاذ الإ ملاعلا بلغي يذلا (وه نمف) ونمف .انتنامأ يأ «ملاعلا تبلغ

 ءاملاب لب طقف ِءاملاب سيل « حيسملا عوسي مدلاو ءاملاب ءاج يذلا اذه . هللا نبا وه عوسي

 بالا :ةثلث ءامسلا يف دوهشلا نإ .قحلا وه حورلا نأل دهشي حورلاو .مدلاو

 حورلا :ةثلث ضرألا يف دوهشلاو .ٌدحاو ٌءيش ةثالثلاو . سدقلا حورلاو ةملكلاو

 هللا ةداهش يه مكبف سانلا ةداهش لبقن انك نإف .دحاوب ةثالثلاو .مدلاو ءاملاو

 هذه هلف هللا نباب نمؤي نم لكف .هنبا ىلع اهدهش يتلا هللا ةداهش يه هذهو ؟ةميظعلا

 ةداهشلا قّدصي مل هنوكل ءاّيذاك هلعج دقف هللاب نمؤي مل نم لك و .هسفن يف ةداهشلا

 ةمئادلا (ةايحلا) ةويحلا اناطعأ هللا نإ :ةداهشلا يه هذهو .هنبا ىلع هللا اهدهشي يتلا

 ةديطاب تابعت ىف : نيالاب حم ناك نمف . هنباب يه (ةايحلا) ةويحلا هذهو

 . دّيس اي كرابو . (ةايح) ةويح هل سيلف هللا نباب اكسمتم نكي مل نمو . اًضيأ (ةايحلاب)
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 اونوكت الثل رسلا اذه اوفرعت نأ يتوخإ اي بحأ انأو .يتوخإ اي ءديس اي كراب



 1 نايرق شير

 لخدي نأ ىلإ ريسي نيأ نم ليئارسا ينبل راص بلقلا امع نأل « مكسفن يأرب ءامكح
 نويهص نم يتأي هنإ بدك انك ةعيمج -لزئارسا ايجي لميحمو ؛ بوعشلا ءلم

 رفغأ امنيح يدنع نم قاثيملا مهل نوكي ذئنيحو . بوقعي نع مثإلا فرصيو صلخم

 لجأ نم ءاّبحأ مهف باختتنالابو . مكلجأ نم ءادعأ مهف ليجنإلاب أها . مهاياطخ مهل

 ءامدق هللا نوعيطت اونوكت مل مكنأ امك و .هتوعدو هتبهومب هللا عجري سيلو .ءابآلا

 ةمحرلا نآلا اوعيطي مل اًضيأ ٍءالؤه اذكه «كقئلوا ةيصعم لجأ نم نآلا متمحر دقو

 ىلع مّحرتيل ةيصعملا تحت دحأ لك هللا سبحف .اًضيأ ةمحرلا نوكتل « مكيلع يتلا

 ,هماكحأ ٌّدحا سمي ال يذلا «هملعو هتمكحو هللا ىنغ قمعل ايف . مهعيمج سانلا

 بحاص هل ناك نم مأ .بّرلا ريمض فرع يذلا (وه نم) ونم .هلْبُس ىفتقت الو
 هب ّلكلاو هنم اهلك ءايشألا نأل .هنم هذخأ مث اًئيش هاطعاف مدقت نم وأ .ةروشم

 ليس او كدايو كوه . نيدبآلا دبأ ىلإ تاكربلاو حيباستلا هلف . هلي لكلا

 (مم .-"9؟5 ص) سّدقملا نابرقلا ديع

 4-١6 ددع ١5, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 اوطقتليو بعشلا جرخيلف .ءامسلا نم اًربخ مكل رطمم ينإ :ىسومل برلا لاقف
 هب نوتأي ام اوّدعيلو .ال مأ يسيماونب نوكلسي له « مهبّرجأ اميكل «مويف موي ماعط

 عيمجل نورهو ىسوم لاقف . موي لك هنوطقلي ام فعض نكيلو . سداسلا مويلا يف
 دجم نورت ةادغلابو . رصم نم مكجرخأ ْبّرلا نأ نوملعت ءاسملا دنع ليئارسا ينب

 نورمذتت مكنأ ىتح نحن ءيش يأ نحنو .برلا ىلع مكر ّمذت عمس دق هنأل «ّبرلا

 اوي 1 ةادغلابو. .ءاولكأتل ًامح.ءاسملا: دنع بلا مكيطعي .ئسوم مهل لاق مث ..انيلع

 انيلع نورمذتت متسل مكنإ . نحن يش يأ نحنو .هيلع مكرّمذت عمس هنوكل اوعبشتل

 مامأ اوبرتقا :اهلك ليئارسا ينب ةعامجل لق :نورهل ىسوم لاق مث ."برلا ىلع لب
 اوّدترا ءاهلك ليئارسا ينب ةعامج ملكي نوره ناك املو .مكرّمذت عمس هنأل برلا

 تعمس دق :ىسومل برلا لاقف . باحسلا يف ىءارت برلا دجمب اذإو «ةيربلا ىلإ



 ةرصنعلا نمز ما

 نوعيشت ةادغلابو هامل ةولكأت نيمشلا بورغ ديغ يهل لقح 2 ليئارسا ىي رمان
 تطغف ىولسلا تعفترإ ءاسملا ناك املف .مكهلإ ٌبرلا انأ ينأ نوملعتو ءاّربخ
 ٌءيش ضرألا هجو ىلع اذإف ادنلا عفترا املو . ةلحما لوح ادنلا ناك ةادغلابو . ةلحما

 ام هيخأل لجرلا لاقو ليئارسا ونب هآرف «ضرألا ىلع ديلجلاب ىّشغم ٌروشقم قيقر
 هومك اطعا يذلا زبخلا اذوه :ىسوم مهل لاقف .وه ام نوملعي اونوكي مل مهنأل ءاذه

 . دّيس اي كرابو .هولكأتل برلا

 أ5-١ ددع ١”7., حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 :هل لاقو دواد ٍءاقل نم كلميحأ بجعت .ربحلا كلميحا ىلإ ابون ىلإ دواد ىتأو
 ينرمأ كلملا نإ . نهاكلا كلميحأل دواد لاقف . كعم ٌدحأ سيلو ؟كدحو تئج اذا

 اناكم مهتيرأ دقف نايتفلا امأ . هم كروس تارا ع وح

 . يل عفداف زبخلا نم ةسمخ ناك نإف . كدي تمحو يش يأ :نآلاو.. اًيفخمو ا را

 درك قوس هلك ١ حبي عن يدب را لاقو نهاكلا باجأف .دجوي امهم وأ

 لاقو دواد باجأف . ءاسنلا نم اًصوصخ مهسفنأ اوظفحي نايتفلا ناك نإ . انهه سدقلا

 ةيعوأ اهو انأ تجرخخ نيح نم « سمأ لوأو سمأ نم انل لحي نابرقلا نإ :نهاكلل

 هاطعأو ,ةيصددا مويلا اوسدقت دق مهنكل ةسجن قيرطلا تناك ولو ةرهاط ناملعغلا

 كيس انك رايق . هوجولا زبخ ىوس ٌربخ كانه نكي مل هنأل سدقلا زبخ نهاكلا

 ددع ١5. حاحصإ .دّيس اي كرابو .ناميلس ةمكح رفس نم ةثلاث ةءارق
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 الب اَّدَعُم اًربخ ءامسلا نم مهل تلسرأو ةكئالملا ماعط بر اي كبعش تمعطا دق

 . اًرهاط كدالوأل ةوالحلا رهظأ كرهوج نأل «ةقاذم لك ذاذتلاو ةذل لك هل « بعت
 ديلجلاو جلثلا ادبأو .دحاو لك ةوهش لامكا مدخي ناكف . مهتاوهش ريظن مِهَتِمَدَخو

 . دربلا يف دقوتت تناك ذإ «رانلا اهتدابأ ءادعألا رامثأ نأ اوفرعيل ءابوذي ملو رانلا عم

 نوسني الو نوقيدصلا زيمتت اميكل «لجانم تيطعأ رطملاو دربلا راجحأ نيب اميفو



 ار نايرق شير

 مركتتو « نيملاظلا ىلع لسرُي باقعل دتمتف .كل ةمداخ اهلك ةّيربلا نأل « كتّوق
 ةمداخ ءيش لك ىلإ بلقنت تناك اذهلف .كيلع نيلكوتملا ىلإ لصي ناسحال
 نأب ْبّرلا مهّبحي نيذلا نونبلا ملعيل .هتكيشم بسح دحأ لكل عزّوتو كتبهوم
 تأ ةويتك تام .دب .نيهؤملا ظقفحي فكلوق لب «رامثألا_سانجلا هؤدحم ال ناسنآلا

 باذ اهترارحب سمشلا تقرشأ نيحف رانلا هدسفت مل يذلاو ءاوّرضني ملو رانلا

 . كيلإ قبست اهرون قارشابو «ركشلاب ةمئاق اًضيأ سمشلا ناب اًمولعم نوكيل «اًعيرس
 . ديس اي كرابو . عفان ريغ ءامك ليسيو يوتشلا ديلجلاك بوذي رارشالا ءاجر نإ

 ١-٠١ ددع ١. حاحصإ .ىلوألا لوسرلا اتحوي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 ةوسنا و

 كلا كاك عددبلا نم ناك يفللا كلي قارس . يئاّبحأ اي كس اي كراب

 ال هوبا ةيلك وه ىذلا كاذ ..«انيديأب هان و ةاتياعاو اهيعاب ةانيا رو ةانغيبس

 (ةايحلا) ةويحلاب مك رشبنو دهشن نحنف .اهائياعو ترهظ دق (ةايحلا) ةويحلا نإ

 هب مكر ّبخن هانعمسو هانيأر يذلا كاذف .انن ترهظو بآلا دنع تناك يتلا ةمئادلا

 علا وتاب نبا .عجو بالا عم نيف ىحت انك رش. امأ .: ادعم ةك رش. .مكل نوكول

 :يل هر اشنلا نهاوذمو الماك مكيف انحرف توكيل .«ايشألا هيب ركل بكن اغإو
 نإف . ةملظلا نم ٌءيش هيف سيلو ٌرون هللا نأ يأ .اهب مك رشبن نآلاو «هنم اهانعمس

 نإو .قحلاب نيكلاس ريغو نوبذاك اننإف «ةملظلا يف انكلسو ةكرش هعم انل نأ انلق

 هنبا عوسي مدو . ضعب انضعب عم ةكرش انلف ءرونلا يف وه امك رونلا يف كلسن انك
 نإو .انيف قح الو انسفن يغطن ةئيطخ انل سيل نأ انلق نإو .اناياطخ عيمج نم انرّهطي

 نإو .هلك انمثإ نم انرهطيو .اناياطخ انل رفغي رابو قداص وهف اناياطخب فرتعن انك
 . انيف تسيل هتملك و اًبذاك هلعجن طخن مل اننأ انلق

 دنع عيفش انلف مكدحأ أطخا نإف .اوئطخت الثل اذهب مكل بتكأ «ءانبألا اهيأ

 نحن انلدب سيلو . اناياطخ لك نارفغلا وه هنأل ءرابلا حيسملا عوسي وهو بالا

 . هاياصو انظفح اذإ يأ «هانفرع دق اننأب ملعن اذهبو .اًضيأ هلك ملاعلا لدب لب .طقف



 ةرصنعلا نمز ير

 امأ . ولا م ل ار لا

 ل ب ل ل

 حاحصإ .نييثنروقلا لهأ ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
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 .ناثوألا ةدابع نم اوبرها يئاّبحأ اي اذه لجأ نمو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 اهكرابن يتلا كلت ركشلا س "4 . هلوقأ ام متنأ اوضقاف . ءامكحلل لاقي امك لوقأ

 دصخس هك ريش وه سيلا هرسكل ..يذلا :ريخلا كاذو. .«جييسملا مد ةكرش يه تسيلأ

 انلكو .دحاو دسج انعمجأب نحن اذكه ءنآلا ةحاو ريخلا كاذ نأ امكو ؟ حيسملا

 اولاك ميذلا نأ سيلا  نودسللا ليقارسا لآ ىلإ اورظلا يا ولا ويلا كاذ ننل وان

 ةحييذ وأ ٌءيش نثولا نإ «نآلا لوقأ اذامف . حبذملا ءاكرش اوناك حئابذلا نولكأي
 . هلل ال نيطايشلل هنوحبذي امنإ «ءافنحلا هحبذي يذلا نأ ريغ .الك «ٌءىش نثولا

 نياك وانتر. ساك اويرشت نا اوغيطعيبت درا و . نيطابشلل اك رشا رنوكت نأ ديرأ فمر

 ةريغ رافت اناسع وأ , نطاينشلا ةدئاع واكو ةيئاع ارك مق نا اوردقت نا و, نيظايشلا

 لك) يشك سيل نكلو (ءيش ّلك) يشاك يل لحي دق .هنم ىوقأ نحن لهف ءانّبرل

 23 ينبي (ءيش ّلك) يشك سيل نكلو يل حابم (ءيش لك) يشلك . عفني (ءيش
 رزجما يف عابُي املكو . اًضيأ هبحاصل وه ام لب . طقف هسفنل وه ام مكنم ٌدحأ بلطي

 دحأ مكاعد نإف .ّبّرلل اهلامكب ضرألا نأل . هيلا لجأ نم هنع صحف الب هولكف

 صحف الب مكمادق عضوي (ام لك) املك نم اولكف .هعم اوقلطنت نأ متببحأو ءافنحلا

 مكل لئاقلا لجأ نم اولكأت الف ناثوألا ةحيبذ هذه ٌدحأ مكل لاق نإف . ةّينلا لجأ نم

 . نيرخآ ةّين نم يتيّرح نادت اذاملو . لئاقلا ةّين لب مكتّين ينعا تسلو .ةّينلا لجأ نمو
 وأ نآلا متلكا نإف . ركشا انا ام ىلع ىرتفي اذاملف :وهقرصضتا ةمعتلاب انآ تيك اذإو

 ةرثع الب اونوكو .هللا ديجمتل (ءيش ّلك) يشلك اولعفاف ءاّفيش متعنص وأ متبرش
 لك) يشلك يف دحأ لك يضرا دق اًضيأ ينأ امك .هللا ةعامجلو ممأللو دوهيلل

 . اويحي يكل نيريثكلا ةعفنم وه ام لب « يل ةعفنم وه ام بلطأ الو . (ءيش
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 كرما مكحدمأل ينإو ربل يسار د او اوهّبشتف

 . ديس

 (مم #9. ص) سدقملا نابرقلا ديع مايأ ةينامث نيب ام يذلا دحألا

 /م-ب#* ددع .5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لوألا كولملا رفس نم ىلوأ ةءارق

 . ينيطسلفلا مامأ مويلا انرسك ّبّرلا نأ فيك ليئارسا خ خياشم تلاقف

 ءانناتفأ يلب نب :اهيفاخيو اني ريس. ولي نع كوئايضلا فيلا ديع كوباع

 ىلع سلاجلا توؤابصلا ّبرلا دهع توبات كانه نم اولمحو وليش ىلإ بعشلا لسرأف
 ءاج املف .برلا دهع توبات عم ساحنفو ينفح نانثألا يلاع انبا ناكو . ميبوراكلا

 . ضرألا تّتراو اًميظع افاته ليئارسا عيمج فته ءركسعلا ىلإ برلا دهع توبات

 ركسع يف فتاهلا توص اذه ام اولاقف « فتاهلا توص نويطسلفلا عمسو

 نويطسلفلا فاخف .ركسعلا ىلإ ىتأ دق ْبّرلا دهع توبات نأ اوملعف . نييناربعلا

 لوأو «سمأ نم هذه لثم نكي مل هنإ انل ليولاف .ركسعلا ىلإ هللا ىتأ دق اولاقو

 لكب اهعيمج رصم برض يذلا ّيوقلا هللا يدي نم انيّجني نم انل ليولاف . سمأ

 كساب كرايو .. تايرضلا

 ددع 24 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ميكحلا ناميلس لاثمأ رفس نم ةيناث ةءارق

١-١١ 

 اهرمخ تجزمو اهاياحض تحبذ +ةدمعأ ةعبس هيف ةفاتا و اكي تسبا ةمكحلا

 تأيلف ًالفط ناك نم :نيلئاق يباورلا ىلع نوداني اهديبع تلسرأو ءاهتدئام تّدعأو

 يرمخ نم اوبرشاو «يزبخ نم اولك اوّمله :هل لوقأ اًصقان هيأر ناك نّمو .يلإ

 نم . ميقتسملا قيرطلا يف اونطفاو .اويحاو مكلقع ةوابغ مكنع اودعبأ . هتجزم يذلا
 ريرشلا .خّيوت ال... هتاذل.بيعلا.عرتخي ميثألا خّبوي نمو .اناوه هل ذخأي ريّرشلا بدوي



 ةرصنعلا نمر ؟-ده

 فّرع . ةمكح رفوا نوكيف ةّجح ميكحلا طعأ . كّدويف ميكحلا خّبو نكل ؟كتقمي الثل

 0 هميلعت ىلع ديزيف قيدصلا

 كتاسفناف اًميكح تنك" نإ ىثبناي .,مقايلطاو» ةزيخلا وكس كال كيارتتو كمايا رثكت اهن

 . كرابر .كدعمو كتاذلق.ا رش. تدك ناو ::كلقاحألو

 5-١١ ددع 2١ حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايخالم ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 كإو . هاك :٠ قياف ا لي ل هديس رقوي دبعلاو هابأ مركي نبالا نإ

 0 درت را تب حا كالا

 ةحيبذلل ىمعأ هياط سدر ( ةريقح يللا ةدقاع أ 507 امدنع .كانسند

 ىضري له كدئاقل همّدق . اًءوس وه سيلأ اًفيعضو جرعأ متمّدق نإو داش ادع نيلا

 نآل ءانمحريل برلا مامأ اوعرضت نآلاف . يوقلا برلا لوقي كهجوب ذخأي وأ كنم

 قلغي يذلا مكيف وه نم . يوقلا برلا لوقي مكهوجوب ذخا الف مكيديا نم ناك اذه
 لبقا الو « يوقلا ّبرلا لوقي مكب ىضرأ ال ينإ .اناجم يحبذم ىلع اومّدقت ال . يباب
 يفو . مثألا يف يمسا وه ميظع اهبراغم ىلإ سمشلا قراشم نم نأل .انابرق مكنم

 نيب اًميظع يمسا نوكل ةرهطم نيبارق يمسال نوبّرقيو تاروكبلا نوعضي ناكم لك

 . ديس اي كرابو . يوقلا برلا لوقي بوعشلا

 5-١١ ددع 7١. حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 دعب نيينوديكاملا ةنيدم سوفيليف نم انج رخف نحن امأ . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 .. مايأ ةعبس كانه انثبلو مايأ ةسمخب سوارط ىلإ انيتأف . رحبلا ىف انرسو «ريطفلا مايأ

 ايس اي لا و : ما سلا يار

 0 ا باس وما < هلا ةيلعلا كلت

 عفوف  مالكلا لاطأ دق سلوب ناك امنيح ليقث مونب قرغف . عمسي ةوك يف اًسلاج
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 5 : <مو .همعطأو زبخلا رسك دعص املو . هيف ةيقاب هسفن نآل اوعزجت ال :مهل لاق

 هب اوحرفو ايح باشلا اوذخاف .ربلا يف قلطنيل جرخ كلذ دنعو .رجفلا علط ىتح

 ..كسب انناك راو. .اًميظع انيق

 ددع ٠١. حاحصإ .نييناربعلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ا

 . اياطخلا رهطي نا ءادجلاو ناريثلا مد عيطتسي ال هنإف . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 نيندلا تاكل , نيبارقلاو حئابذلاب رست مل كنإ :ملاعلا هلوخد دنع لاف اذه لج نمل

 بوتكم هنأل .يتا اذنأاه تلق ذئنيح ءاياطخلا ضوع ةماتلا دوقولا درت ملو .اًدسج

 حئابذلاب رست مل كنإ هالعأ لاقو . هللا اي كتّرسم لمعأ نأ باتكلا سأر يف ىلع

 . سومانلا يف ام ىلع بّرقت تناك يتلا كلت ءاياطخلا ضوع ةماتلا دوقولاو نيبارقلاو

 ةيناكا تسل لوألا لوقلا لطبأ هذهبف . هللا اي كتّرسم لمعأل يتآ اذنأاه اهدعب لاقو

 رابحا ميظع لك نأل «ةدحاو ةّرم حيسملا عوسي دسج نابرقب انسّدقت هذه هتّرسمبف

 ردقت نكت مل يتلا اهنيعب حئ ئابذلا كلت برقي ناكف « موي لك مدخيو موقي ناك يذلا

 نم سلج مث ءاياطخلا نع ةدحاو ةحيبذ بّرق هنإف اذه امأف .اياطخلا رّهطت نأ طق

 ,هيمدق تحت ائطوم هؤادعا عضوت ىتح نآلا كيفارع هر يللا ترفل ني نع

 . كرابو .دبألا ىلإ هب نوسّدقتي نيذلل دحاو نابرقب لمكا هنأل

 ١( 57-4 ص) عوسي بلق ديع

 25 حاحصإ .دّيس اي كرابو .ميكحلا ناميلس لاثما رفس نم ىلوأ ةءارق

 ؟ 08 ةذدع

 ةماقتسإلاب تملكت اذإو ءاّضيأ كعم يبلق حرفيسف اًميكح كبلق ناك نإ ينب اي

 هيوعجاب قطو ,ةأطخلا كبلق نهباشي ال . ياتيلك جهتبت كاتفش
 يف يبأر مّوقو اًميكح نكو «ينب اي عمسإ .عّرني ال كؤاجرو ها رفخالا كلن كيل
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 ةرشلاو رهاب ركببلا آل هوحالاب اقثرطن رصغ الو «رمدملاب ارك لكتاألا كلل
 نواهتت الو «كدلو يذلا كيبأ نم عمسإ . قّرخلا شبلي. .ماونلا و: ذايب .محللاب

 ني قيدضلا نبأ ..هيدالاو ةبطفلاو 1-5 عبت الو قحلا نتقإ . كمأ ةخوخيشب

 :.سلتاللاو يعلو مقلماو ةلوبأ علو عيقلالا وأ هي مرتي ور اوكاع كلرو عجور
 . كرابو . يقّرط كانيع ظفحتلو « كبلق ينطعا ّينب اي

 ١-5 ددع ١7, حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 كبضغ تددر مث . يلع تبضغ كانأل بر اي كركشأ مويلا كلذ يف لوقتو
 وه يدجمو يتوق نأل ,ىشحأ الف يصلخم هللا ىلع لكوتم ينأ اذوه . ينتيزعو

 كلذ يف نولوقتو . صلخا عوبني نم حرفب ءاملا نوقتست . يتاجنل نوكي وهو .ْبّرلا
 , يرغ همسا نأ اورك ذأ د اامعأ مالا يف ورهظا ُةّمسا اوعداو ّبّرلا اوركشا مويلا

 يحّبسو يحرفا . ضرألا عيمج يف ةفورعم هذه نإ .ةجهبلا عنص هنأل ّبَرلل اولتر

 . ديس اي كرابو .وه ٌميظع كطسو يف ليئارسا سوّدق نأل «نويهص ةنكاس اي

 55١-5 ددع "5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لايقزح ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 نم عنصا تسل «بابرألا بر لوقي اذكه :ليئارس | ينبل لق اذه لجأ نمف

 نيذلا منألا نيب هومتسند يذلا سوّدقلا يمسا لجأ نم نكل يا ا

 00 يذلا مألا نيب يد يذلا ميظعلا يمسا ندا اييحل . مهيلإ متقلطنا

 مكيف سّدقتأ امدنع .بابرألا بر لوقي ّبّرلا انأ ينأ بوعشلا ملعتو .مهنيب

 حضناو « مكضرأ ىلإ مكب يتآو ءنّدملا نم مكعمجأو متألا نم مكذخآو « مهمامأ

 ىكيطعأو «مكنانوأ عيمج نمو ءاهلك مكئاساجن نم مكر طاو «اًرهاط لم مك ةيلع

 ,مكمحل نم رجحلا بلقلا عزنأو ءاديدج اًحور مكطسو يف لعجأو اًديدج ابق

 ياياصاوب اوكلست نأ عنصاو . مكطسو يف هلعجأ يحورو .اًيمحل ابق مكيطعأو

 اونوكتو . مكئابآل اهتيطعأ يتلا ضرألا يف اونكستو . 0
 تيس اب كلرايو ناز كل نوكأ انآ اكشف
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 ”ه-5١ ددع ١7, حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ونب لاجرلا اهيأ اي :لاقو هديب راشأو سلوب ماقف . يئاّبحأ اي ديس اي كراب

 مهعفرو انءابآ راتخا بعشلا اذه هلإ نإ .اوعمسا «هللا نوفاخي نيذلاو ليئارسا

 مهلاع مث .اهنم مهجرخأ ةعيفر عارذبو . رصم ضرأ يف ءابرغ اوناك امنيح مهمظعو
 مهاطعأو مهضرأ مهثّروو «ناعنك ضرأ يف مثأ عبس مدهو .ةنس نيعبرأ ةّيربلا يف

 اكل نيل اولأس كفيح و. ..دللا لوما ىلإ ص ةنع نيبسعو ةزامعتزا ةاضقلا

 مهل ماقأو هّلّزَع مث . ةنس نيعبرأ نيماينب طبس نم الجر سيق نب لواش هللا مهاطعأف

 وهو «يبلق لثم الجر يسي نب دواد تدجو ينإ :الئاق هيلع دهشو . كلملا دواد

 سرا و. دعو.امك اضلخم ءوببي هللا. ماقأ اذه: عرزر مق ترم ميج عدضي

 هتمدخ انحوي ممت املو ناب سام نكن درسا ب اك د كاجو

 قحتسا ال يذلا كاذ يدعب يتأي اذوه لب انأ تسلف ؟انأ ينأ نوئظت نم :لوقي لعج

 كيس ايدل رابو .ةئاذنم ريس احا نأ

 2.” حاحصإ . سياسولوك لها ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ا١ا/-١1 " ددع

 ةيعمدلا ءاتحألا و :ةيسيدقلا هللا ءايفضاك نآلا اوسبلاف .. قوخإ اي ءديساي كراب

 مكضعب نيلمتحم اونوكو . حورلا ةاناو ءودهلاو ريمضلا عضاوتو ةلوهسلاو ةفارلاو

 , حيسملا مكل رفغ امكف « ظيغ هقيفر ىلع دحأل ناك نإو . ضعبل مكضعب نيرفاغو

 مالسو .لامكلا قاطن اهنإف ةّبحما اهلك ءايشألا هذه عمو .اًضيأ متنأ اورفغا اذكه

 اهنيبّدؤمو مكسوفن نيملعم اونوكو «ةمكح ّلكب ءانغتسألاب مكيف ُهيملك نكستل

 نم هنولمعت املك و « مكبولق يف هلل اولتر ةمعنلابو . حورلا يناغأو حيباستلاو ريمازملاب

 . بآلا هلل هدي ىلع نيركاش اونوك و . حيسملا عوسي انبر مساب هولمعاف «لعفو لوق

 . كيس اي كرابو
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 (م م/م 4 ص) ةرصنعلا دعب ثلاثلا دحألا

 1١5-57 ددع .” حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 مكئابا هلإ برلا نإ :مهل لقو ليئارسا ينب خويش عمجاف بهذإ :ىسومل هللا لاقف

 ام تركذو اًداقتفا مكتدقتفا ينإ :الئاق بوقعيو قحساو ميهاربا هلإ . يلع نلعتسا

 نييناعنكلا ضرأ ىلإ نيّيرصملا ةيدوبع نم مكدعصأ ينا تلقو ءرصم يف مكب راص

 ابل يرجت يتلا ضرألا ىلإ «نييسوبانلاو نيياوحلاو نييزرفلاو نييرومألاو نييثيحلاو

 نآلاف .انيلع ليئارسا ينب خويشو تنأ لخدتف «كتوص نوعمسي مهف .ًالسعو
 رصم كلم ناب ملعأ انأو .انهلإ برلل ةحيبذ حبذنو «ةيربلا يف مايأ ةثلث ةريسم يضمن

 بئاجعلا لكب نيّيرصملا برضأو يدي طسبا انأو «ةّيوق ديب الإ اوبهذتل مككرتي ال
 .. نيد ريصللا نيعأب بعشلا اذهل ةمعن يطعأو , مكلسري اذه دعبو . مهيف اهعنصا يتلا

 ةنكاس يتلا نمو اهتراج نم ةأرملا لأست لب « نيغراف اوجرخت الف نوجرخت امدنعو

 . نييرصملا اوفزنتساو مكتانبو مكينبل اهوسبلاو .اًبايثو ةّضفو بهذ يناوأ اهراد

 . ديس اي كرابو

 ١-/ ددع ١., حاحصإ .دّيس اي كرابو .ةاضقلا رفس نم ةيناث ةءارق

 نَم :نيلئاق ّبرلا نم ليئارسا ونب لأس «ّبرلا دبع نون نب عوشي ةافو دعب نمو
 ضرألا تعفذ .دق اذوه. . دعضي اذوهي برلا لاقف .. نييئاعتكلا براحتل انمامأ دعضي

 . نييناعنكلا براحنف يمهس يف يعم دعصإ .هيخأ نوعمشل اذوهي لاقف .هيديب

 برلا ملسأف .اذوهي دعصو نوعمش هعم قلطناف . يمهس يف كعم اًضيأ انأ قلطنأف

 اودجوو .لجر فالا ةرشع قازاب يف مهنم اولتقو امهيديإب نييزرفلاو نييناعنكلا

 . قازاب ينودأ برهو « نييزرفلاو نييناعنكلا اولتقو هوبراحف قازاب يف قازاب ينودا
 نإ قازاب ينودأ لاقف .هيلجرو هيدي فارطأ اوعطقف .هوكسمو هبلط يف اوعرسأف

 . ىتدئام تيت نم رقت قرطقاب اوناك مهلطع أو مهيدبأ كارطأ ةعوطتم اكله نعت

 . دّيس اي كرابو . كانه تامو . ميلشروا ىلإ هب اوتأو .هللا ينازاج اذكه تلعف امكف
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 ددع ؛6١ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ميكحلا ناميلس لاثما رفس نم ةثلاث ةءارق

 فوسلاف

 راربألا بلق . حورلا ضرمم مومغملا بلقلاو .مسجلا جهبي رورسملا بلقلا
 نئمطملا لقعلاو «ةريرش ريقفلا مايأ عيمج .رورشلاب ملكتي ةمثألا مفو « ملعلا بلطي

 ىلإ ةوعدلا .ةميظعلا ةمثألا زونك نم لضفأ ْبرلا ةفاخمب ليلقلا .مئاد لفحمك

 لجرلا . ةضغبلاب ةفواعملا لوجعلا ةفايض ىلإ ةوعدلا نم لضفأ ةّبحماب لوقبلا ةفايض

 ةدولش نلايمكلا قرط: ابكت نأ لبق اهففطي ةانألا ليوظلاو , ةموصخلا جّيهي بوضغلا

 . همأ يزخ لهاجلا نبالاو هابأ ٌرسي ميكحلا نبالا . ةلهس نيميقتسملا لبسو . اكاوشأ

 نوكت ال ثيح راكفألا دّدبتت . اًميقتسم كلسي نطفلاو بلقلا صقان لهاجلا لجرلا

 هتقو يف ملكتي نمو .همف لوقب لجرلا حرف .تبثت نيرواشتملا ةرثكبو .ةروشملا
 . كرابو .هل ٌديجف

 ١: 4 + ه84-1 4 ددع 2١ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

1-5 

 وغسل ايلك ةيدلا تبيح «نعللا تسلا ناك انو. ىتاتحا اب «دتسا اي كاب

 نم لاقي ام نومواقي اولعجو ءاّدسح اوألتما ريثكلا 5507 . هللا ةملك

 هللا ةملك مكل لاقت نأ يغبني ناك هنإ :ةينالع ابانربو سلوب مهل لاقف .اوفدجيو سلوب

 00 مكنأب مكسفن ىلع متمزجو «مكنع اهنوعفدت مكنوكل نكلو .ًالوأ
 ينإ :بتك امك انّبر اناصوا اذكه نأل «مثألا ىلإ عجرن اذوهف ءدبألا (ةايح) ةويح

 عمس املف . ضرألا يصاقأ ىتح (ةايحلل) ةويحلل نوكتل «بوعشلل اًرون كتعضو
 : ةيالبألا (ةايخللو:ةويحلل اوّدعأ يذلا ماو هللا نوحّبسي اولعجتو اوحرف '«بوعشلا

 ءاَسور وجيه اوناكف دوهيلا امأ ..اهلك ةروكلا كلن ىف ةرشتنم برلا ةملك تناكو
 ابانربو سلوب ىلع اًداهطضا اوماقأو .هلل مهعم تادبعتملا تاينغلا ءاسنلاو ةنيدملا

 ةيناقول ىلإ ايتأو .مهيلع امهلجرأ رابغ اضفن ءاجرخ املو .مهموخت نم امهوجرخاو
 . سدقلا حورلا نمو حرفلا نم نيئاتمت اناكف ناذيملتلا امأو .ةنيدملا (ةينوقيإ)



 ةرصنلا هه 28

 ريك ةعابصم قمؤي امبكا اذكه ويعم املكتو.دروهبلا» عمجم "الخد وب اينأذ
 . نيوخألا ىلإ اوسأي اميكل مثألا اوجّيهف نيعئاطلا ريغلا دوهيلا امأ . نيينانويلاو دوهيلا

 دهسرب ناك ىلا وهو مرلا نع ةيتالع ناملكو زاك وب ,اليوظ اناعز كاع انكم اسمو
 بعش مسقناف .امهيديأ ىلع اهعنصي ناك يتلا بئاجعلاو تايآلاب هتمعن ةملك ىلع

 راصف .نيلوسرلا عبتي ناك ضعبلاو .دوهيلا عم ناك مهنم ضعبلاف .هلك ةنيدملا

 . ةراجحلاب امهومجريو امهومتشيل مهئاسؤرو دوهيلا نمو بوعشلا نم ٌديدهت امهيلع
 يتلا ىرقلاو يبردو ارطسول يا ءايناقول يتيرق ىلإ ااجتلاو القتنا ءاملع املو
 .كساوي كرابو ..كابه نا ريش انذاك“ .اينيل وح

 .*" حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١-١5 ددع

 عم ملكي امك مكملكأ نا عطتسا مل يتوخإ اي اناو . يتوخإ اي كسا كدب

 ملو نبللاب مكتوذغ حيسملاب لافطألاك و . نييدسجلا عم ملكُي امك نكلو . نييحورلا
 اًضيأ نوعيطتست نآلا الو «نوقيطت ذقيح اونوكت مل مكنأل «لكأملا مكحنمأ

 تسلا + قاقشناو ةعوصخو ة ريغ وكب نوكي تيصحو نيد دعب مكتوكل

 برع ا رن تي تال راج د يبا نر يع

 , سلوب (وه نمف) ونمف ؟نييدسج متسلفا .ولفأ بزح نم انأ :لوقي رخآو « سلوب
 هاطعأ امك ناسنإ ّلكو ؟امهيدي ىلع متنمآ نيذلا ماّدخلا الإ ءولفأ (عوه نمو) ونمو
 نالا ايتن سراغلا نسلق ..ةكبلا يدلادبللا نكلو دي ىقسأ ولفأو.« تيبرخانأ ولا

 لكو .ٌدحاو ٌءيش يقسي يذلاو سرغي يذلاو .يمني يذلا هللا لب «يقاسلا الو

 . هؤانبو هللا لمع متنأو .هللا عم مدخن نحن امنإ .هبعت ردق ىلع هترجأ ذخأي ناسنإ

 ينيب رخآو . سر اسم 00

 را ال ل ول هبا ردت حبلا سب

 كلذ أل فاسنإ "اك لمع نادتع هاذ وأ امين وأ اسح وا :ةفرك راجح
 تبقي يذلاف .هّرّيمت رانلاف وه فيك ناسنإ لك لمعو .رهظي رانلاب هنأل ها
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 نمك اذكه وجني وهو .رسخي هلمع قرتحي يذلاو ع هترجأ ذخأي هانب يذلا هلمع

 .كيس اي ةرانو . رانلاب وجني

 (# غ4 , 1##/ ص) ةرصنعلا دعب عبارلا دحألا

 ١-8 ددع مه حاحصإ .دّيس اي كرابو («جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 هلإ برلا لوقي اذكه :نوعرفل الاقو نورهو ىسوم لخد اذه دعب نمو
 عمسا ىتح ُبرلا وه نم نوعرف لاقف .ةيربلا يف يل لفتحيل يبعش قلطأ . ليئارسا

 هلإ برلا نإ :هل لاقف .ليئارسا قلطأ الو برلا فرعأ ال .ليئارسا قلطأو هتوص

 الثث ءانهلإ برلل ةحيبذ حبذنو «ةيربلا يف مايأ ةثلث ةريسم بهذنل انل رهظ نييناربعلا
 بعشلا نالطبت نورهو ىسوم اي اذال :رصم كلم امهل لاقف .ءابو وأ برح انبيصي

 ديرتو . رثك دق ضرألا بعش نإ :امهل لاق مث ءامكلمع ىلإ ابهذإ . مهلامعأ نع

 و ا مدل انين مرت رسال الاب كيلوا

 ( هن وعنصي اوناك يذلا نبللا ددعو . اًنبت مهل اوعمجيو ا . سمأ

 « نيغرفتم مهنوك نمف . اًئيش هنم اوصقنت الو مهيلع هوريص سمأ نم لوأك و سماك

 لاجرلا ىلع لمعلا لقثيلف .انهلإل ةحيبذ حبذنف بهذن :نيلئاق نوثيغتسي كلذ لجألف

 . ديس اي كرابو . لطابلا مالكلاب نوّمتهي الو هب اوّمتهيو

 ا/-١ ددع 2" حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ةاضقلا رفس نم ةيناث ةءارف

 اذكه :ليئارسا ينبل لاقو ءاكبلا عضوم ىلا لاجلجلا نم برلا كالم دعصو

 تفلح يتلا ضرألا ىلإ مكب تيتأو ءرصم ضرأ نم مكتج رخأ انأ :برلا ل

 اًدهع متنأ اوميقت الف .دبألا ىلإ مكعم يدهع لطبأ ال يناب تلقو .اهلجأ نم مكتبا
 متعنص اذاملف .يلوق اوعمست ملف .مهحباذم اومدها لب ضرألا هذه ناكس عم

 ةلالضلل مكل اونوكيف .مكمامأ نم مهكلهأ ال ينإ اًضيأ تلق كلذل انأف .اذكه

 بعشلا عفر ليئارسإل تاملكلا هذهب برلا (كالم) كَم ملكت املف . ةرثعلل مهتهلاو



 ةرصنعلا نمز ما

 حئابذ كانه اوحبذو .ءاكبلا ناكملا كلذ مسا بعشلا اعدو .ىكبو هتوص هلك

 اوثريل هثاريم ىلإ لجر لك ليئارسا ونب فرصناو بعشلا عوشي قلطاف .برلل

 .دّيس اي كرابو .ليئارسإل اهعنص يتلا مئاظعلاو ّبرلا لامعأ عيمج اوأرو .عوشي

 ددع ©١., حاحصإ .دّيس اي كرابو .ميكحلا ناميلس لاثمأ رفس نم ةثلاث ةءارق

 ماا 4

 تويب . ىلفسلا ميحجلا نع ديحي اميكل «هيقفلا دوعص يه (ةايحلا) ةويحلا لبس
 . برلا مامأ ةلوذرم ةريرشلا راكفألا . لمارألا مخت دطويو . ّبرلا اهعلتقي نيمظعتملا
 .ايحي اهتقمبي نمو .ةسفن :كلعي ةدشدلا لبقي نم .ةبودعو ةذل ةءولمت ةراهطلاو

 بلق .رشلا نع ناسنإ لك حنجي ْبرلا ةيشخبو ءاياطقا يقل ةنامألا وي ةمدرلاب

 , نيقفانملا نم برلا وه ديعب ,.كاوسألا لكي نيقفانملا مفو "ا

 حلاصلا بلقلاو .بلقلا حرفي نيعألا رون .نيقيدصلا (ةالصإ) ةولص بيجتسيو

 نَم .ءامكحلا نيب ثكمت (ةايحلا) ةويحلا خيبوت عمست يتلا نذألا .ماظعلا نّمسي

 ملعت ْبرلا ةيشخ .ةمكحلا نتقي خيبوتلا عمتسي نمو .هسفن ضغبي بدألا حرطي

 . ديس اي كرابو .همادق قلطني عضاوتملا دجمو ع ةيكيطا

 +/١:١٠ 4 .-"ه ددع تل نا ا م

 لاقو لخد ؛ نجبسلا ميظع عمس املق ٠ نس قلطأ نجحسسلا ميلظعل اولوقي

 اقلطلا , .نآلا اجرخات انزع نآل ايليعرأ دف ظرشلا ةذلوقأب رار انك هب

 «نوينامور نحنو هلك بعشلا م انودلج بنذ ريغب سلوب هل اق .مالسب

 .انوجرخيو مه اوتأيلف نكل .الك «ةيفخ اننوجرخي نآلاو 0 يف انوقلاو
 انهنأت اوعمس ذإو . مهل ليق يذلا مالكلا اذه طرشلا ةالول اولاقو نودالجلا قلطناف

 املف .ةنيدملا نم الّوحتيو اجرخي نأب امهنم اوبلطو امهيلإ اوتأف .اوفاخ ناينامور
 .اجرخو « مهايّرعو ةوخإللا كانه ايأرو ايّدول ىلإ الخد نجسلا نم اجرخ



 18 نايرق شير

 دحض ناك ثيح يكينولاست ىلإ ايتأو , ةنيدملا اينولوفاو سيلوفيفما ىلع ازاجو
 . ديس اي كرابو .دوهيلا

 24 حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 أ١ 5-5 ددع

 ولفا ىلعو ىسفن ىلع الاثم اهتعضو ىتوخإ اي هذهو . ىتوخإ اي ءَدّيس اي كراب

 ملو كل يذلا وه ام وأ ءاذه اي كصحف نم نأل .دحأ لجأ نم هبحاص ىلع

 متينغتساو متعبش دق مكنإ .هتذخأ ام كنأك رختفت اذاملف هتذخأ تنك نإو .هذخأت

 رشعم نحن اننأب نظأ ينإو . مكعم اًضيأ نحن كلمنل متكلم مكتيل ايو .اننود متكلمو

 ةكئالملاو ايندلل اًرظنم انرص اننأل «توملل هنأك هللا انعضو دق نيرخآلا لسرلا

 . انيديأب دكلاب كلذ عم بعتنو .ةماقإ عضوم انل سيلو ,نيموطلمو ةارعو

 (ذنورتفي) نويرتفي . كلذ ىلع ربصن نحنو اننودورطي .مهيلع كرابنف ءاننومتشي

 . ءابحألا ءانبالاك مكظعا يننكل ؛ مكلجخا يكل ءايشألا هذهب بتكأ سيلو .نآلا

 حيسملا عوسيب انأ ينأل نيريثكب ءابآلا سيلف حيسملاب نيبذهملا نم ةوبر مكل ناك نإف

 وكس اوبك رابو ., نب اوهيفست نا نآلا مكلاسأ انآو . ةراتشبلاب يكتدلو

 (8# .84٠" ص) ةرصنعلا دعب سماخلا دحألا

 35-15 ددع .ه© حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ءيش صقني الو «مكنكمي امثيح نم اًئبت مكل اوعمجاو متنأ اوبهذا لب «اّنبت مكيطعأ



 نكح
 5 مة نمر

 رس رس يك روب را ويح رق او
 دل ركل يطق تا ري "نو مص را نر ورجل
 تيم مسو نيلئاق ليئارسا ينب ءالكو ردم نط [نركا

 نوعرف مامأ اوثاغتساو ليئارسا ينب يف نومدقتملا ًءاجف . سمأ لّوأو سمأ لثم نبللا
 .انبل اولمعا انل نولوقيو : كويعلا نعت ةل ننلا نإ ؟كديعب ذك لمعي اذا: نيلئاق

 نولاطب مكنألف :نوعرف مهل لاقف . كبعشب ئطخم تنأو :نؤدلجب كديبع اذوخاش

 نوعفدتو . "نبت مكل ىطعُي الو اولمعاف اوبهذإ نآلاف ."برلل حبذنف يضمن نولوقت

 نبللا نم اوصقنت ال :مهل اولاقو ءوسب ليئارسا ينب ىلإ نومدقتملا رظنف . نبللا ددع

 . كرابو . موي لك لثم نكيلف نكلو .اًئيش

 515١-١95 ددع 2؟ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ةاضقلا رفس نم ةيناث ةءارق

 مهئابآ هلإ برلا اوكرتو لاعاب اودبعو ءةبرلا مامأ تائيسلا ليئارسا ونب لعفو
 يتلا بوعشلا ةهلآ ءرخأ ةهلآ ءارو اوقلطناو ءرصم ضرأ نم مهجرخأ يذلا

 .اًدج مهب رمألا قاضف . مهل فلحو ّبرلا لاق امك ّرشلل مهيلع ُبرلا دي تناكف

 مهتاضقل اًضيأ اوعمسي ملو « مهيبهان يديأ نم مهوصلخف ةاضق مهل برلا ماقأف

 اهب كلس يتلا قيرطلا نع اًعيرس اوداحو ءاهل اودجسو رخأ ةهلآ ءارو اولض مهنوكل
 «ةاضق برلا مهل ميقي ناك امنيحو .اذكه اولعفي ملو برلا اياصو اوعمس ذإ مهؤوابا

 عمسي ناك هنأل «ةاضقلا مايأ عيمج مهئادعأ دي نم مهصلخو ةاضقلا عم برلا ناكف

 اودسفو اوعجر ةاضقلا توم دعبو . مهنيلصاتسملاو مهيلع نيقّيضملا مامأ نم مهدّهنت

 مهلامعا نع اورصقي ملو .اهل اودجسيلو اهودبعيل رخا ةهلا ءارو مهباهذب مهئاباك

 .دّيس اي كرابو .ةريرشلا مهقرطو ةئيدرلا
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 ددع ١5, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ميكحلا ناميلس لاثمأ رفس نم ةثلاث ةءارق

 ١ا/-١

 ةيقابا# رهط اعسولا قرط "لك قابلا ربذي نأ يرلاو. نسفنلا + نهب نأ ةابسالا

 عيمج .كراكفا حلصي وهو كلامعأ ّبرلل فشكا .ُةقرط حلصي ّبرلاو
 بلقلا يلعتسُم لك .ءوسلا مويلل ظوفحم قفانلاو «هل نوعضخي نيذلل ٌبرلا لامعأ
 حلاصلا قيرطلا ادبم .رشلا نم أربتي ال هبيرق ىلع ُهَدَي ددمب نمو , بولا ءانأ نيك

 ندعي قطا ةمعنلاب . حئابذلا ةيحضت نم رثكأ . هللا دنع ةلوبقم يهو تالدعملل لاعتفا

 ىلإ هءادعأ دري ناسنإلا قيرطب ّبرلا رس اذإ .رشلا نع دعبي برلا فوخو . مثألا
 دعي ناسنإلا بلق دع ريكي ريكا تاس يسب لامار لعلاج . ةحاصملا

 يف هُنف لضي الف كلملا يتفش يف رطاخلا ةفرعم .هتاوطخ حلصي ةبرلاو قرط
 كولملا .قحلا انا ىلا اين هلابعا .«برلا مكح وه نازيملا لاقثمب .ءاضقلا

 هافش يف كلملا ةدارإ . لدعلاب تبثي يسركلا نأل ؛نوسجن مثإلا نوعنصي نيذلا

 ميكحلا لجرلاو .توملا لوسر كلملا بضغ .نيميقتسملا مالك دوي وهو طسقملا

 ةمكحلا .ريكبلا باحسلاك هاضرو «كلملا هجو رون يف (ةايحلا) ةويحلا .هُدَمْحي

 ليمت راربألا لبس .ةضفلا نم هدنع لضفا هينتقمل مهفلاو . بهذلا نم هل ريخ اهكلامل

 . ديس اي كرابو .هقيرط ظفحي هسفن ىلع صرتحماو «رشلا نع

 ,”ه-١ 4 ددع ,8 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ٌبعش نأب ميلشروا يف نيذلا لسرلا.عمس املف : يئاّبحأ اي ؛دّيس اي كرأب

 مهيلع ايلصو اردحناف ءانحويو افصلا ناعمس مهيلإ اولسرأ «هللا ةملك اولبق ةيرماسلا

 اوناك امنإو .دعب مهنم دحأ ىلع لح نكي مل هنأل «سدقلا حورلا اولبقي يكل

 اوناك و ءديلا مهيلع ناعضي اناك كلذ دنعف . طقف حيسملا عوسي انبر مساب نودمتعي

 لسرلا»يديأ عضوب' ئطعي سدقلا'حورلاأ نأب نوميس كاز ذإو . م ب

 لبقي ديلا هيلع عضأ يذلا نوكيل « ناطلسلا اذه اًضيأ انأ ينايطعأ :الئاق ةضف امهل مّدق

 تننظ كنأل كالهلا ىلإ بتهذت كعم كتضف :افصلا ناعمس هل لاقف . سدقلا حورلا



 تابلت نوكل ةنامألا هديب ةعرق الو ةضحس قلل سيل . ملاعلا ىنتقمي ىنتقت هللا ةبهوم نأب

 َشغ كل رفغي هلعل هللا نم بلطاو اذه كرش نع بت نكل . هللا مامأ ميقتسمب وه سيل
 ابلطا :لاقو نوميس باجأف . ملظلا تاطابربو « ةّرُم دبكب الصاح كارأ ينأل « كبلق

 امل انحويو ناعمس نإو .اهامتلق يتلا هذه نم ءيش ىلع يتاي الئل هللا ىلإ ينع امتنا

 . ةرماسلا نم ةريثك ىرق يف ارشبو ميلشروا ىلإ اعجر هللا ةملك مهاملعو مهادشان

 كيس اي كرايو

 ددع .” حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ه-م١ا

 هللا له .لوقن اذامف .هللا رب تبثي انملظ ناك اذإف .يتوخإ اي ءديس اي كراب

 هللا نيدي فيكف آلإو .اشاح .ناسنالاك اذهب قطنأ امنإ .هزجرب يتأي هنأل رئاج

 , طاقنا# نآلا انآ كادأ انامل: «ةديجمت يردك لضافمدللا قمم ناك تايب ,ىنلاعلا

 كفقلوأ . تاريخلا يتأتل تائيسلا لمعن لوقن اننإ نولوقيو ٌموق انيلع يرتفي امك هلعلوأ
 انقبس نيح لضفلا نم نآلا انيديأ يف يذلا امف . لدعلاب ظوفحم مهيلع مكحلا نيذلا

 سيل هنإ :بوتكم وه امك مهعيمج ةئيطخلا تحت مهنأ بوعشلاو دوهيلا ىلع انمزجف
 نم سيلو مهعيمج اولذرو اوغاز .هللا بلطي نم الو .مهفتم الو .ءدحاو الو راب

 يعافألا ّمسو «ةركام مهتنسلأو «ةحوتفم ٌروبق مهرجانح .دحاو الو اًحالص لمعي
 ,ةعيرس ءافيلا تقيم ىلإ يلعبرأو م رارمو ةنغل ةءرلع يما وناو فانت نق

 . مهنويع مامأ هللا ةيشخ سيلو مالسلا لبس اوفرعي ملو .ءاقشلاو ةقشملا مهلبّس يفو
 . ديس اي كرابو

 (# 9-45 4" ص) ةرصنعلا دعب سداسلا دحألا

 با 1١-” ددع 5 حاحصإ .دّيس اي كرابو .جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ديب ليئارسا ينب لسريس هنأل «نوعرفب لعفأ ام ىرت نآلا :ىسومل برلا لاقف



 ١770 نايرق شير

 برلا انأ ينإ :هل الئاق ىسوم هللا ملكو .هضرأ نم مهجرخي عيفر عارذبو «ةّيوق
 هنلعا مل « يانودأ يمساو «هللا يادشلاب ,ىرللر سمار فلو دك روح ىلا

 اوأجتلا يتلا مهانكس ضرأ «ناعنك ضرأ مهيطعأ نأب مهعم يدهع تمقأو . مهل

 تركذو «مهودبعتسا نييرصملا نوكل «ليئارسا ينب دّهنت تعمس اًضيأ انأو .اهب

 نم مكجرخأ انأو .مكهلإ ّبرلا انأ ينإ :ليئارسا يبل لق اذه لجأ نمف .يدهع

 ,عيفر عارذبو ةّيوق ديب مكصلخاو ءمهتيدوبع نم مكيجناو «نييرصملا دابعتسا
 كول يالا نأ هريس هر لق عرفو انه نما نير حلاو
 يدي تعفر يتلا ضرألا ىلإ مكب يتآو .نييرصملا دابعتسا نم مكجرخأ يذلا

 ينب ىسوم ربخأف ."برلا انأ اًثاريم مكل اهيطعأف . بوقعيو قحساو ميهاربإل اهيطعأل
 كف: بغضلا ةايعمالا نمو. + سفلا ةقين نع هل اوعنسي هلق اذه "ركب ليئارسا
 همر نم ليئاربسا نب قالطبل رصف كلم .ةوعرف ملكت« ليغدأ :ةلئاق نسوم ايرلا

 غتلأ انأو نوعرف يل عمسي فيكف « يل اوعمسي مل ليئارسا ونب اذوه ّبرلل ىسوم لاقف

 ىلإو ليئارسا ينب ىلإ امهلسرأو امهاصوأو نورهو ىسوم ّبرلا ملكف .ناسللا
 ديس اي كرامو يضم .تللم نوعرف

 أ١١-ه ددع . حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ةاضقلا رفس نم ةيناث ةءارق

 نييتيحلاو نييزرفلاو نييرومألاو نييراوحلاو نييناعنكلا نيب ليئارسا ونب نكسف

 مهتهلا اودبعو مهينبل مهتانب اوطعأو .ًءاسن مهتانب نم مهل اوذختاو «نييسوبايلاو

 بضغف .تورتشعو لاعاب اودبعو « مههلإ برلا اويسنو ٌبرلا مامأ ءوسلا اولعفو
 نامث هل اودبعتف . نيرهنلا نيب كلم ميثألا ناشوك ديب مهملساو ليئارسا ىلع ْبرلا

 وخا اناق نب ليئاناتاع مهصلخو ءاّصلخم مهل ماقأف برلل ليئارسا ونب خرصف . نينس

 ملسأف . برحلل قلطناو ليئارسإل ىضقو ًبرلا دي هعم تناكو .هنم رغصألا بلاك

 تحارتساو ميثألا ناشوك ىلع هدي تيوقو .نيرهنلا نيب ام كلم ناشوك هديب برلا
 كلر انو ةقيم ةيعيرأ ضرألا
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 ّة همةأ| نمر

 2١5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ميكحلا ناميلس لاثمأ رفس نم ةثلاث ةءارق

 م””-١1/ ددع

 حورلا عضاوتم وه ٌدْيج .حورلا عافترا ضرملا لبقو «مشّهتلا قبسي ناوهلا

  تاريخلا دجي لوقلاب بّردملا .ءايوقألا عم ةمينغلا مسقي يذلا نم نيعألاو

 0 د 0 حلا 0 0 . هابوط برلا ىلع لكوتماو

 دي ير راب هنن ىلع دور مسن حرت كرد

 ىه اهلبس نكلو :ةيحم نيانلا نيعأب قرا قيرط نوكت . هماظعل ءافشو «هسفنل

 لجرلا .اهسفن مف نم اهيتأي كالهلا نأل ءاهتاذل بعتت عاجوألاب سفنلا . توملا لبس

 لاطبلاو ءءاضقلا حجّيهي قفانملا لجرلا .همف نم دقتت رانلاو ءّرشلاب ركفي ميثألا

 يموي . حلاص ريغ قيرط ىلإ هقوسيو هبحاص قلمتي ريرشلا لجرلا .هيبحم دهطضي
 .دجملا ليلكإ ةخوخيشلا .رشلا مدسو هيطلب يتعبو اجرب اًراكفأ ركتفيو هينيعب

 هَسفن كلمي نمو .ّيوقلا نم لضفأ روبصلا لجرلا .لدعلا قيرط يف دجوت امإو
 اي كرابو .اهربدي برلاو تنعتملا نضح يف ىقلت ةعرقلا . ندملا ذخأي نمم لضفا

 5-١١ ددع /١1١, حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 نم مهعم مّلكتو اًداتعم ناك امك مهيلإ سلوب لخدف . يئاّبحأ اي فيس اي كاب

 نم موقيو مل را ا ار يلا بتكلا

 ريغ تافورعم 3 ءاسنو هللا نم نيفئاخلا| نييبانوبلا نع ريكو ( اليسو سلوب

 اوراصو «ةنيدملا قاوسأ نم اًرارشا اًسانأ مهل اوعمجو مهودسح دوهيلا نإو . تاليلق

 نأ نوبلطي اوناكو نوسايا تيب ىلع اوفقوو اوتاف . ةييلما اوسحسو اريك اروهمج

 نوسايا اوبحس كانه امهودجي مل | املو : روهمجلل امهوملسيو كانه نم امهوج رخي

 :نيلئاق نوحيصي اوناك ذإ . ةنيدملا ءاسؤر ىلإ مهب ب اوتأو كانه اوناك نيذلا ةوخالاو



 يا نايرق شير

 اذه مهفيضمو .اًضيأ انهه ىلإ اوتأ دق اهو ضرألا لك اوسجس نيذلا مه ِءالؤه نإ

 . عوسي رخآ اكلم ناب نولوقي ذإ ءرصيق اياصو نومواقم ءالؤه عيمجو «نوسايأ
 خرم ِءانِمُص اوذخأق' ..ةذه اوعمس امل هلك بعشلاو ةنيذملا ءاسؤر .لكيح .تجعراف
 اوفرصا مهتعاس نم ةوخالا نإو .مهوقلطا كلذ دنعو ءاّضيأ ةوخإلا نمو نوسايأ

 نالخدي اناك كانه ىلإ اءاج املو «(هيريب) بلح ةنيدم ىلإ ةليللا كلت يف اليسو سلوب
 دوهيلا نم اًسنج فرشأ مه كانه اوناك نيذلا دوهيلا كئلوا نإو .دوهيلا عماجم ىلإ

 اوناك ذإ ءرورسب موي لك ةملكلا امهنم نوعمسي اوناكو «يكينولاست يف نيذلا

 نم اًضيأ كلذكو ءاونمآ مهنم ٌريثكو .يه اذكه رومألا هذه نأب بتكلا نم نوزيمي

 .ديس اي كزايو .تافورعمه ءاشنو نوريثك لاجر + نييناثويلا

 ١, حاحصإ .نيينروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 حا 17 حلا ؟ قلع

 ءامكح مكيف سيل هنإ يتوخإ اي مكتوعد اورظنا .يتوخإ اي ءديس اي كراب
 بسحلا يوذ نم نوريثك مكيف الو «نوريثك ءايوقأ مكيف الو .دسجلاب نوريثك

 ملاعلا ءافعض راتخاو .ءامكحلا يزخيل ملاعلا لاهج هللا راتخا امنإ لب . فيرشلا

 مه سيل نيذلاو 0 ملاعلا ا ,عئايوقألا يزخي

 نإ ييحرسلا# كا ايل كيلا لو حال راس لل سا

 . برلاب رختفيلف رختفي نم

 رسب مكترشب ةمكحلاب الو « ميظعلا مالكلاب مكتآ ملف يتوخإ اي مكتيتأ نيح انأو
 اًضيأ هب يتفزعمو حيسملا عوسي ريغ اًئيش فرعأ ينأ مكنيب يسفن ىلع ضقأ ملو «هلل
 عانقاب نكي مل يريشبتو يمالك و عزفلابو ريثك فوخب مك دنع تنك انأو .اًبولصم

 لب سانلا ةمكحب مكنامبإ نوكي الثل «ةّوقلاو حورلا ناهربب نكلو «ةمكحلا مالك
 الو ايندلا هذه ةمكحب سيلو (لامكلا) لمكلا يف ةمكحلاب قطنن امنإو .هللا ةّوقب
 يتلا ةّيفخلا هللا ةمكحب ٌّرسلاب قطنن اننكلو :نولوزي يذلا ملاعلا اذه نيطالس ةمكحب



 نيطالس نم ٌدحا اهفرعي مل ىتلا كلت « نحن انديجمتل نيملاعلا لبق اهزرفف هللا مدقت

 هرت مل هنا :بوتكم وه امك هنكلو «دجملا بر اوبلص امل اهوفرع مهنأ ولو .ايندلا هذه

 كرو توسل الاهل هرقل يا رو اولا هس موا

 . ديس

 (* 45-89 ص) ةرصنعلا دعب عباسلا دحألا

 1١-١ ددع .7 حاحصإ .دّيس اي كرابو .جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 نوكي كوخأ نورهو ءنوعرفل اّهلإ كتلعج دق ينإف رظنا :ىسومل برلا لاقف

 نوعرف عم ملكتي كوخأ نورهو .هب انأ كيصوأ (ام لكب) املكب لوقت تنأف . اين كل
 يف يبئاجعو يتايا رثتكاو نوعرف بلق يسقاس انأو .هضرأ نم ليئارسا ينب قلطيل

 يشيج جرخأو رصم ضرأ يف يدي لعجأو .نوعرف امكنم عمسي الو .رصم ضرأ
 برلا انأ ينأب نويرصملا ملعيف . ةميظعلا ماكحالاب رصم ضرأ نم ليئارسا ينب يبعشو

 ىسوم عنصف . مهنيب نم ليئارسا ينب جرخاو ( نييرصملا ىلع يدي عفرا ام دنع

 نورغوب ةن نينامثا نبا سوم ناك وع .اولعف اذكهو « برلا امهرما امك ةوزهو

 ريصتف نوعرف مادق اهحرطاو كاصع ذخ نورهل لقف «ةيآ ىنايطعأ نوعرف امكل

 نوره حرطو .برلا امهرمأ امك اعنصو نوعرف ىلإ نورهو ىسوم ىتاف .انابعت
 عنصف .ءارحسلاو ءامكحلا نوعرف ىعدف «انابعث تراصف هئالبنو نوعرف مادق هاصع

 نوعرف مامأ هاصع مهنم لجر لك حرطو كلذك مهرحسب رصم ءارحس اًضيأ

 مهلسري ملو نوعرف بلق ٌدتشاف . مهيصع تعلتبا نوره اصع نكل « نينانت تراصف

 . ديس اي كرابو .برلا لاق امك

 ج7 ١7-251 ددع .* حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ةاضقلا رفس نم ةيناث ةءارق

 باءوم كلم نولجع ْبرلا ىّوقف .برلا مامأ ٌرشلا اولعفيل ليئارسا ونب داعو



 1 نايرق شير

 نوّمع ينب مهيلع عمجف .ّبرلا مادق هولعف يذلا رشلا لجأ نم ليئارسا ىلع

 نولجعل ليئارسا ونب دبعتو . لخنلا ةيرق اوكلمو ليئارسا اوبرضو اوقلطناف « قيلامعو
 روهأ اًصلخم مهل ماقأف «برلل ليئارسا ونب خرصف .ةنس ةرشع ينامث باءوم كلم

 ىلع ليئارسا ونب لسرأف .امسع ىنميلا هدي لجر « نيماينب طبس نم اراج نبا (دوهأ)
 هطسو يف ةبضق هل نيّدح اذ افيس روهأ هل عنصف .باءوم كلم نولجعل ةيده هدي
 ناكو .باءوم كلم نولجعل ةيدهلا مّدقف . نيميلا هذخف ىلع هبوث لخاد نم هطبرو

 يمينا قلظأ ةيذهلا ةمالفت نع روهأ منا امل دج اًكفانس الجو كلما قولجع
 نإ :كلملل لاقو لاجلجلا بناج ىلع يذلا نيليسب نم وه عجر مث ةيدهلا يلماحلا
 . انه نم اوجرخا كلملا لاف . كنيبو ينيب اميف , كلملا اهيأ اي كل هلوقأ ديرأ اًرس يل

 اًسلاج وه ناكو هدنع ىلإ روهأ لخدف .هلوح نيمئاق اوناك نيذلا عيمج فرصناف

 نولجع ماقف . كل هلوقأ هللا لوق يدنع نإ :روهأ هل لاقف . هل ةّدعُملا ةفرغلا يف هدحو

 هبرضو نيميلا هذخف نع نم فيسلا بحسو ىرسمبلا هدي روهأ دمف . هيسرك نع نم
 . دّيس اي كرابو .ةتبرض دعب نم ُهقارَم جرخف ءهنطب يف

 كه حاحصإ . كيس اب كرابو  ميكحلا تاميلس لاثما رفس نم ةثلاث ةءارف

 1١-١5 ددع

 مّلعي ال نم . هقّرط ةيوتلملا ينغلا نم رثكأ ةجاذسلاب كلسي يذلا ريقفلا وه ٌريخ

 هبلق يفو «هتاوطخ لقرعت لجرلا ةلاهج .رثعي هيلجرب عرسي نمو .هل حالص ال هسفن
 دهاشلا“ ب ةئاقدنصأ نم لّصْفُي نيكسملاو ءاقدصألا رثكي ىنغلا ..برلا ىلع. ظاتغي
 مادق نومدخي نوريثك .وجني ال بذكلاب ملكتملاو .بقاعُم ريغ نوكي ال روزلا

 نودعبي هؤاقدصاو هنوضغبي نيكسملا ةوخإ عيمج .رارشألل بهاوملا بهّيو ميظعلا
 ةنامألا ظفاح ا . هسفن بحي ةمكحلا ينتقملاو «قُّدِصَي ال همالكب تّنعتملا .اًضيأ هنع

 قفاوي ال .:كلهي بذكلاب ملكتملاو ..بقاعُم ريغ نوكي ال روزلا دهاشلاو «ريخلا دجي

 ءهحور ةانأب لجرلا مهف .ءامظعلا ىلع دوسي نأ اًضيأ دبعلل الو .لهاجلا معنتلا

 نبالا ...بشعلا ىلع ادنلاك هاضرو دسألاك رآزي كلملا بضغ . مثإلا زوجي ُهدجمو



 َة :علا نمر ا

 امه ىنغلاو تيبلا .رطاقلا فك ولاك ةمصاخلا ةأرملاو «بألل ّيزخ وه لهاجلا

 . دّيس اي كرابو . لجرلل ةأرملا بطخت ّبرلا لبق نمو « بألا ثاريم

 ١-5١ ددع ,١ا/ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ةملك نأب يكينولاست نم نيذلا دوهيلا كئلوأ ملع الو . يئاّبحأ اي ءديس اي كراب

 اودهي ملو اًضيأ كانه ىلإ اوتأ «(ةيريب) بلح ةنيدم يف سلوب نم اهب يدون دق هللا
 . رحبلا يف ردحنيل ةوخالا هقلطاف سلوب امأ . مهقالقإو سانلا جاعزإ نع (اوأدهي)

 هعم اوٌؤاجف سلوب اوقفار نيذلا امأ . سواتوميتو (اليس) اليش ةنيدملا كلت ىف ماقتساو

 ذإ «هحورب اًمتغم ناكف « سانيتأ ىف اًميقم ناك ذإ سلوب امأ . الجاع هيلإ اقلطني ىكل

 نيذلا عمو دوهيلا عم عمجملا يف ملكتي ناك و ءاّمانصأ ةءولمم اهلك ةنيدملا ىري ناك

 ةفسالفلا ضعب ناكو . موي لك نولبقي نيذلا عم قاوسألا يف كلذك و .هللا نوفاخي

 ناسنإ ناك و «هنولداجي نييقاور نوعدي نيذلا مهريغو سوروقيفا ميلعت نم نيذلا
 ةهلاب رّشبي هنإ نولوقي نورخآو «مالكلا عرازلا اذه ديري اذام لوقي مهنم ناسنإف

 ميلعتلا اذه وه ام ملعن نأ ردقنفأ :هل نولوقي اوناك ذإ « سوغاف سويرأ ىعدُي يذلا

 . يه ام ملعن نأ ديرنو ةبيرغ تاملك انعمسم يف عرزت كنأل هب يدانت يذلا ديدجلا

 الإ «رخأ نفي ةومسيي اوتوكي ول كابهن ىلإ اونأ قوذلا ءايرعلاو مهلك ترويساسألا امأ

 . سواتوميت هذيملت ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 مل1+8/١1:5-١ 15 ددع 2.١ حاحصإ

 فراع ينأل ,« ىزخأ الو هذه لمتحا انأف اذه لجأ نم . يتوخإ اي «ديس اي كراب
 كلل نكيلف . مويلا كلذ ىلإ يتعيدو يل ظفحي نا ردقي هناب ملعا انآاو . تنما نمي

 . حيسملا عوسيب يذلا بحلاو نامبإلاب ينم هتعمس يذلا حيحصلا مالكلا كاذ اجذومن



 1 نايرق شير

 فرصنا دق هنأب اذه فرعت تنأ .انيف لح يذلا سدقلا حورب ةحلاصلا ةعيدولا ظفحا

 ةمحرلا برلا طعيلف . سوناجامرهو سوللجوف مهنم نيذلا ءاّيساب نيذلا لك ينع
 هنكلو « يتاقاثو لسالس نم حتسي ملو ةريثك تارم ينحارأ هنأل « سوروفيسينا تيبل

 ةمحرلا دجي نأ ّبرلا هطعيلف . يندجوف ءداهتجاب ينبلط اًضيأ ةيمور ىلإ ٍءاج نيح
 :ةصانع لاذ رعت دقو. نيسفأب ىنمدخ هك و .«عوبلا كلذ ىف انار دنع

 0 ٠ حيسلا عوسب يتلا ةسنلاب وقت يب اي ألا تن

 ("ه #50 49# ص) ةرصنعلا دعب نماثلا دحألا

 ١84-57 ددع ,ا/ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 هيلإ بهذاف . بعشلا قلطي نأ ديري الو نوعرف بلق ٌدتشا دق ىسومل برلا لاقو

 تراص يتلا اصعلا كدبب ذخنو رهنلا لحاس ىلع هئاقلل مق . ٍءاملا ىلإ جرخي وهف اًركاب

 يف يندبعيف « يبعش قلطأ :الئاق كيلإ ينلسرأ نييناربعلا هلإ برلا نإ هل لوقتو .انابعت
 اذوه . برلا انأ ينأب ملعت اذهب برلا هلوقي ام اذهف . عمست مل نآلا ىلإ اذوهو «ةّيربلا

 يذلا كمسلا تومبو امد ريصيو لوحتيف رهنلا ٍءام ىلع يديب يتلا اصعلاب برضأ انأ

 لق ىسومل ّبرلا لاقو . رهنلا نم ٍءاملا برشب نويرصملا متغيو رهنلا نتنيو ءرهنلا يف
 مهيقاوسو مهراهنأ ىلع يأ «نييرصملا ِءام ىلع كدي عفراو كاصع ذخ :نورهل
 ءرصم ضرأ عيمج يف مدلا نوكيو ءاّمد نوريصيف مههايم عماجم ىلعو مهماجاو

 نوره عفرو .برلا امهرمأ امك اذكه نورهو ىسوم لعفف .ةراجحلاو بشخلا يف

 ءاّمد هعيمج رهنلا ءام راصف «هديبعو نوعرف هاجت رهنلا ءام برضو هديب يتلا اصعلا
 . رهنلا نم ًءام اوبرشي نأ نويرصملا عطتسي ملو ءرهنلا نتنو هيف يذلا كمسلا تامو

 ىّسقف . مهرحسب رصم ِءارَحّس كلذك عنصف .اهعيمج رصم ضرأ يف مدلا ناكو

 . كرابو .برلا لاق امك امهنم عمسي ملو نوعرف بلق



 ١١-١8 ددع :4 حاحصإ .دّيس اي كرابو لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 . هئابخ ىلإ دحاو لك برهو ليئارسا رسكناف ليئارسا نويطسلفلا براحو

 فلأ نوثلث مويلا كلذ يف ليئارسا نم طقسو . ليئارسا يف اًدج ةميظع ةبرض تناكو
 لجر ىرجف . ساحنفو ينفح نانثالا يلاع انبا تامو «برلا توبات ذخأو «لجر

 هسأر ىلعو «ةقّرخم هبايثو مويلا كلذ يف وليش ىلإ ىتأو برحلا نم نيمانب ينب نم
 اًبرطضم ناك هبلق نأل ءاًرظتنم قيرطلا وحن يسرك ىلع اًسلاج يلاع ناكو . بارت

 يلاع عمسو ءاهلك ةّيرقلا تّجضو ةّيرقلا يف رّبخيل لجرلا ىتأف .هللا توبات ىلع
 نيعبسو نامث نبا يلاع ناكو .يلاع ربخأف ىتأو لجرلا عرسأف «ةجضلا توص

 انأ تيتأ دق «يلاعل لجرلا كلذ لاقف .رظنلا عطتسي ملو «هانيع تلقث دقو . ةئس

 . ينبا اي ءربخلا وه ام :هل لاقف . تيتاو برحلا نم مويلا تمزهنا دقو برحلا نم

 ىف تراص ةميظع ةبرضو نييطسلفلا مامأ نم ليئارسا بره :لاقو ربخملا باجأف

 ناكو . هللا توبات ذخأ دقو ءاّضيأ اتام ساحنفو ينفح نانثالا كانباو . اًضيأ بعشلا

 «بابلا فيس ىلع هئارو ىلإ يسركلا ىلع نم طقس هللا توباتب يلاع ركذت ام

 نيعبرا ليئارسإل ىضق وهو لقثو خاش دق ناك لجرلا نأل «تامو هقنع رسكناف

 ديس اه كرايو .ةتس

 2١9 حاحصإ .دّيس اي كرابو .ميكحلا ناميلس لاثمأ رفس نم ةثلاث ةءارق

 ؟/م-5١1 ددع

 نيكسملا محري نم . كلهي هقيرطب نواهتي نمو ,هسفن نصي ةيصولا ظفحي نم

 كسفن لعجت الو « سأيت الو كنبا بدأ . هلامعأ ريظن ًافاكيسو برلا ضرقي

 عمسا . هلمح ىلع ديزي يك هور ىلعو « رسحي دورح ا لجرلا . هئا رهزد

 «ناسنالا بلقب راكفألا يه ةريثك ٠ كقرطب مّكحتت اميكل بدألا لبقاو ةروشملا

 ينغلا لجرلا نم و ريخ . هتمعل ناسنإلا ةوهش .تبثي برلا يأرو

 .رشلا هروزي الو نكسي اهنم عبش نمو .(ةايحلل) ةويحلل برلا ةيشخ .بوذكلا

 ظقيتي ءَدلج اذإ ريرشلا .همف ىلإ الو اهيندي الو هنضح يف هيدي نابجلا يفخي



 مرا نايرق شير

 نبا وهف همأ نزحيو هابأ نيهي نم .ملعلا مهفي ءاّميكح تخببو نإو .ميكحلا

 ًازهي ميثألا دهاشلا .ملعلا لوق سنت الو ,«بدألا عمساو ينبا اي تبثا .ّيزخم

 . ديس اي كرابو .هعلتبي قفانملا مفو «( ءاضقلاب

 ١-١١ ددع .” حاحصإ .ىلوألا لوسرلا سرطب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 ءءائرو بضغ لكو ءِءوس لك مكنع نآلا اوقلاف . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 فيظنلا نبللاب ةملكلا اوهتشاو « نيعيضرلا لافطألاك اونوكو .ةميمنو دسح ّلكو

 حلاص ٌبرلا نأب مترظنو متقذ دق متنك نإ «(ةايحلل) ةويحلل هيف اوأشدتل يحورلاو
 . هللا دنع مّركملاو راتخما وهو سانلا هلذر يذلا ّيحلا رجحلا وهو . مك ريسم هيلإ يذلا

 نيسيّدق ةنهكو ةّيحور لكايه اونوكو «ةّيحلا ةراجحلاك اوتبئاف اًضيأ متنأ اذكهو
 يف ليق دق هنإ . حيسملا عوسي انديس ةطساوب هللا ماّدق ةلوبقم ةيحور حئابذ اودعصتل

 هب نمؤي نمو ءاًمّركم اًبختنم ةيوازلا سأر يف اًرجح نويهص يف ٌعضاو ينأ باتكلا

 ال نيذلا كئلوال امأو ءاّماركإ نونمؤملا اهيأ اي ءاذه يطعأ نآلا مكلف .ّرخي ال

 ةملكلا نوعيطي ال مهنأل هب نورثعي دقو . كش ةرتنصو ةرثع يع وهف عن عبطب

 1 ل كرا كا همم كو ماما ايارش
 هرون ىلإ ةملظلا نم مكاعد يذلا كاذ حيباستب اوربخت اميكل ُصلختم عمجو

 ريغ متنك و :هللا بعش متنأف نآلا امأ ءاّبعش اوبسحت مل مدقت اميف متنك ذإ ءلضافلا
 .دّيس اي كرابو . مكيلع ةمحرلا تضاف دقف نآلا امأ « نيموحرم

 . سواتوميت هذيملت ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 84-١4 ددع ,” حاحصإ

 يذلا يضريل ملاعلا رومأب دّيقتيف دنجتي ٌدحأ سيلف .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 ثاّرحلل يغبنيو . ةئّسلاب دهاجي مل نإ ليلكإلا لاني نلف ٌّدحأ دهاج نإو . ُهّبختتا

 يشلك يف ةمكحلا انّير كطعيلف :لوقأ ام مهفإ .هرامث نم ًالوأ تاتقي نأ بعتي يذلا

 لسن نم وه يذلا كلذ تاومألا نيب نم ماق يذلا حيسملا عوسي ركذا . (ءيش لك)



 َة :علا نهر 7

 . رورشلا لعافك تاقاثولا ىتح رورشلا اهب لمتحا يتلا يتراشب يف ام ىلع دواد

 نيبختملا ببسب (ءيش لك) يشّلك ٌلمتحا اذهلف «ةقوثومب تسيل هللا ةملك نكلو
 ةقداص ةملكلاو « يدبألا دجملا عم حيسملا عوسيب يتلا (ةايحلا) ةويحلا اًضيأ مه اولانيل

 . اًضيأ هعم كلمنسف ءانربص نحن نإو .اًضيأ هعم ايحنسف «هعم انتم دق انك نإ هنأل

 ىلع ميقم وهف ءهب نمؤن مل نحن نإو .اًضيأ وه انب رفكيسف هب انرفك نحن نإو
 اونوكي الئل انبر مادق مهدشانو اذهب مهركذف . هسفنب رفكي نأ ردقي نلو «هناميإ
 كسفن ميقت نأ صرتحا .اهيعماس مادهنال اهيف حبر ال يتلا لاوقألاب نيمصاخم

 مالكلا بنتجاو «ةماقتساب قحلا ةملكب رذني .يزح ريغب اًيدنج هللا مادق لامكلاب

 , مهقافن ىلع نوديزي ةصاخ هب نودهتجي نيذلا نإف .هيف ةعفنم ال يذلا لطابلا
 رخآلاو «سوناميش وه ءالؤه دجأو . نيريتكلا' ىف قلعت ةلكألا ,لثم ييتيلكو

 نايف تياك لك تنام ةباق نأ نال رقت ىلا ساس تااذللا ندع نيرا

 فرعي ْبرلاو «متخلا اذه هلو مئاق يقيقحلا هللا ساسأ نكلو .ناسنإف ناسنا ناميإ

 . ديس اي كرابو . مثإلا قرافيلف برلا مساب وعدي نم لكو ع ةتصاخ

 (”هه-#ه7 ص) ةرصنعلا دعب عساتلا دحألا

 1١-١ ددع 27 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 يستر ايلا نوت دج لا دو رقت رز يلا ورا نقر
 رهنلا يلغيف . عدافضلاب اهلك كموخت برضا انأ اذوهف هلسرتل أشت مل نإو «يندبعيف

 كديبع تويبو كريرسو كعجضمو كعدخمو كتيب لخدتو دعصتف عدافضلاب

 لاقو .هلك كبعش ىلإو كيلإ عدافضلا دعصتو كنجاعمو كرينانت يفو .كبعشو
 ماك آلاو يقاوسلاو رهتألا ىلع كاضعب كدي .عقرا .كيخأ نورهل لق ىسومل بلا

 عدافضلا تدعصف رصم هايم ىلع هدي نوره عفرف . رصم ضرأ ىلع عدافضلا دعصأو
 ىلع عدافضلا اوجرخاو مهرحسب اًضيأ اذكه ءارحسلا لعفو .رصم ضرأ تطغو
 ع



 اتقو كل بلطا :نوعرفل ىسوم لاقف .برلل اوحبذيل بعشلا قلطاف « يبعش نعو
 هلاقاقف 3 كتتا نو .كنغ, غدافضلا دعفبتل كبعشو.كذديبع نغو كنع هيف ىلصا ىتم

 يفت و ميناتولا نبال : هيك نبل نآي اوملعتلا . ,,كلوقي. نكيلت ف ىسوم هل لاتك ءادغ

 جرخف .اطقف رهنلا يف ىقبي ام الإ . كبعشو كديبع نعو كتيب نعو كنع عدافضلا
 يتلا عدافضلا لجأ نم ّبرلا ماما ىسوم ىَلصو «نوعرف دنع نم نورهو ىسوم
 ىرقلا نمو تويبلا نم عدافضلا تتامو ىسوم لوقب برلا عنصو .نوعرفب اهلزنا
 بقري تزاضدق ةحارلا نأب :نوعرف ارااملو. ريانا رييانأ اهوعمجو. ...لوقحلاو

 . كرابو . ىسومل برلا لاق امك امهنم عمسي ملو

 ١- ددع ,ه حاحصإ . كيس أي كرابو لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 7 باك

 ةدينسأل نلإ ةلؤعملا رجع. نم.هب اوتآو. ..هللا توبات اوذخأو .ثويطسلفلا امأو

 يذلا ُمويلا:يف نويدودسألا ركبف . نوجاد بناج ىلع هوماقأو نوجاد تيب ةولخدأو

 اوذخأف .هللا توبات مامأ ضرألا ىلع ههجو ىلع اًحورطم نوجاد اودجوف هدعب

 ىقلم نوجادب اذإو .رخآلا مويلا يف اًحابص اوجلداو .هناكم ىلع هوواسو نوجاد

 ةروعوطقم نينثالا هافخو هسأرو .. برلا توبات مامأ ضرألا ىلع.ةهجو ىلع

 نوجاد رابحا كلذ لجأ نمف . هعضوم همسج يقبو بابلا ةفكسا ىلع نوحورطمو
 برلا دي تلقثو .مويلا ىلإ دودسأ يف نوجاد ةفكسا نوأطي ال نيلخادلا عيمجو

 ىأر املف . . .اهموختلو دودسأل مهدعاقم يف مهبرضو مهكلهأو نييدودسألا ىلع

 هدي تلقث دق نأل ءانعم ليئارسا هلإ توبات ميقي ال :اولاق « مهباصأ ام دودسأ لهأ

 . ديس اي كرابو .انهلإ نوجاد ىلعو انيلع

 2٠١ حاحصإ .دّيس اي كرابو .ميكحلا ناميلس لاثمأ رفس نم ةثلاث ةءارق

 ١-١١ ددع

 .اميكح وه سيلف هذهب هراشت نم لكو .ةحيضفلا ركسلابو مهنلا رمخلاب



 ةرصنعلا نمز 8/1

 يرد نيرا يق ل ينل ىلا وم دل لو و نا و نطل ا يحل
 داصحلا يف لأسيف تمصي الو نالسكلا رّيعُي . مّئْشَي لهاج لكو .ةموصخلا نع

 لاجر .اهلشتني ميكحلا لجرلاو «كلملا بلق يف ةملكلا يه ةقيمع .ءام سيلو

 ةجاذنملاب كلاسلا. قدصلا .,ةدجيب نش نيمالا لكرلاو .عءامح) .قوكطس نورك

 لك همامأ نم دّدبتتو لدعلا يسرك ىلع سلجي كلملا .هدعب نم هدالوأل ىبوط
 .لاقثمو ٌلاقثم .اياطخلا نم انأ ترّربت دقو ٌرهاط يبلق نإ لوقي اذ نم .رورشلا

 ليتات نهيق نم فرعي يبصلا . برلا مامأ لوذرم امهالك لايكمو ٌلايكم

 مونلا بحت ال .برلا امهعنص امهالك رظنت يتلا نيعلاو عمست يتلا نذألا . ةموقتم وأ

 .دّيس اي كرابو .اًربخ عبشتف كينيع حتفا نكل ءرقفت العث

 ١١-75 ددع ,.7/ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 00 . ىئابحأ اي ؛دّيس اي كراب

 دعب نمو ا ا 2006 . مايأ ةثلث كانه انثكمو ةنيدملا

 . ايلاطيإ ةنيدم سيلايطوف ىلإ انلصو نيمويبو «بونجلا حير انل تبه دحاو موي
 . ةيمور ىلإ انقلطنا ذئنيح و . مايأ ةعبس مهدنع انمقأف انم اوبلطو ةوخإ كانه اندجوف

 سوُيفا ىعدي يذلا قوسلا ىلإ ىتح انئاقل ىلإ اوجرخ 0

 انلخد مث « ىؤقتو هللا ركش سلوب مهأآر املف . تيناوحلا ةئلثلا ىل ||! ىتحو (« سوروف

 ناك يذلا يدنج ا كلذ عم ءاشي ام ثيح للركب نأ سلوبل دئاقلا ند ( ةيمهور

 لاق ءاورضح املف .دوهيلا ءاسؤر اعدف سلوب لسرأ مايأ ةثلث دعب نمو .هسرحي

 , يئابآ سومانو بعشلا لباقم ءيش يف مقأ مل ذإ انأ . يتوخإ لاجرلا اهيأ اي :مهل

 نا اوّبحأ ينولأس امدنع مهو نيينامورلا يديأب ميلشروا نم تعفُد تاقاثولابف

 0 و ا را 00

 2 ليئارسا 39 لجأ نم ينإ .اذهب 000 مكارأف وتأت نأ مكيلإ تبلط اذه



 لحل نايرق شير

 ةوخالا نم ٌّدحأ الو «دوهيلا نم ةلاسر كيف لبقن مل نحن :هل اولاقف . ةلسلسلا هذهب
 ءيشلا كنم عمسن نا ديرن اننكل .اًئيدر اًئيش كيلع انل لاق ميلشروا نم اومدق نيذلا

 كي ايل رادو . دحأ دنع لوبقمب سيل ميلعتلا اذه نا ملعن اننوك هيإترت يذلا

 ددع .4 حاحصإ . سسفا لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 :هدم9-ه ١"

 كفل « بذكلا مكنع اوحرطا اذه لجأ نمف . يتوخإ اي «ديس اي كراب

 برغت الو .اومثأت الو اوبضغا . ضعب انضعب ءاضعأ اننإف . قحلاب هبيرق عم ناسنإلا

 الف «ىضم اميف قرسي ناك نّمو .اناكم سيلبإ اوطعت الو . مكبضغ ىلع سمشلا
 جرخت الو . جاتحما يطعي ام هل نوكيل ؛«تاريخلا لمعيو هيديب ٌدكي لب .نآلا قرسي

 اهنوعمسي نيذلا حنمتل ناينبلل حاصتو نسحت يتلا الإ «ةحيبق ةملك لك مكهاوفأ نم

 ةرارم لكو .صاالخلا مويل هب متمتخ يذلا سوّدقلا هللا حور اونزحت الو . ةمعن

 نيلهس اونوكو .رشلا لك عم مكنم نعزتنيلف «فيدجتو خارصو بضغو طخسو
 قضم اي اع هلل ادع اهلك ضعي ىع وكي ادعي و ءامعتا وضعنا ادع

 لذبو حيبسملا انّبحا امك بحلاب اوعساو . ءابحألا ءانبالاك هللاب نآلا اوهّبشتو

 .دّيس اي كرابو . بّيطلا فرعلل هلل ةحيبذو انابرق اننود هسفن

 (ه “هه ص) ةرصنعلا دعب رشاعلا دحألا

 ١5-54 ددع 2,8 حاحصإ .دّيس اي كرابو ءجورخلا رفس نم ىلوا ةءارق

 نوكيف ءضرألا بارت برضاو كاصع عفرا نورهل لق :ىسومل برلا لاقف

 بارت برضو هاصعب هدي نوره عفرف .كلذك لعفف . اهلك رصم ضرأ يف ّلمق

 يف ًالمق هلك ضرألا بارت راصو :ةتاهبلا قو. .نبانلا ىف لفتلا راصق: «.ضرألا

 . المق اوجرخي نأ اوعيطتسي ملو مهرحسب كلذك ةرحسلا لعفف . رصم ضرأ عيمج

 ا تضل ع انلغلا ووضرقلا حلا كلاقخ <> مئاهبلا فاو سانلا: يف لمقلا ناكو



 ةرصنعلا نمز مو

 ةادغلاب ركب سرا ةيولا لاقاو .انييرلا لاق امك" اينيدن عيس ول يا وعرت هيبلق ارينا

 بعشلا قلطا :برلا لوقي اذكه هل لوقتو .ءاملا ىلإ جرخي هنإف نوعرف مادق مقو

 كتيب ىلعو كبعش ىلعو كيلع لسرم انأ اه « يبعش قلطت نأ أشت مل نإو « يندبعيف

 زيماو .اهيلع نونوكي يتلا ضرألاك اًماوه نييرصملا تويب ْئلتمتف ماوهلا سنج لك

 ينأ ملعتل . ماوه كانه نوكي الثل « يبعش اهنكسي يتلا ناساج ضرأ مويلا كلذ يف
 ىف ةيآلا هذه نوكتو . كبعش و ىبعش نيب اري لعجاو : ضرالا طسو. ىف بلا انأ

 يفو هديبع تويب ىلعو نوعرف تيب ىلع عينم ماوهب ىتاو كلذك برلا عنصو . دغلا
 ع

 داس اي كرابو اريل يي ضر ذا تيفو ولت عب ىكوا

 ١-5 ددع ,ا/ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 يذلا بادانيبأ تيب ىلإ هب اوءاجو ّبرلا توبات اودعصاو ميرعن ةيرق لهأ ىتأف
 نكس هيف يذلا مويلا نم ناك و .برلا توبات ظفحف «هنبا رزاعيلأ رّهطو « ةَعبج يف

 ليئارسا تيب عيمج لبقأو . ةنس نيرشع تراصو مايألا تلاط ميرعن ةيرق يف توباتلا

 لك نم برلل نوعجرت متنك نإ :ليئارسا تيب عيمجل ليئوماص لاف .برلا ىلإ
 برلا دنع مكبلق اوحلصاو تورتشعو ميلاعب ةبيرغلا ةهلآلا مكنيب نم اودعباف مكبلق

 ميلاعب اودعبا ليئارسا ينب نإو .نييطسلفلا يديا نم رجئيف «هدحو هودبعاو

 افصم يف ليئارسا عيمج اوعمجا ليئوماص لاقف .هدحو برلا اودبعو تورتشعو
 مامأ (هوقارأو) هوقارهو ًءام اوألمو افصم يف اومتجاف .برلا ىلإ مكنع يلصأف

 ينبل ليئوماص مكحو ."برلل انأطخأ اننأل اولاقو مويلا كلذ اوماص مث «برلا
 :ديس اي كرابو ..انبصتغ ائارسا

 27٠١ حاحصإ .دّيس اي كرابو .ميكحلا ناميلس لاثمأ رفس نم ةثلاث ةءارق

 مم-١/ ددع

 املا ارسم . اهفرعأ مل ةعبارلاو ( ينع ةبوجحم يه ايشأ ةثلث

 يف ناسنإلا قيرطو ءرحبلا طسو يف ةنيفسلا قيرطو «ةرخصلا ىلع ةيحلا قيرطو



 ١ نايرق شير

 تلعف ام يننإ :ةلئاق اهمف حسمتو لكأت .ةقسافلا ةأرملا قيرط يه كلذك . هتثادح

 :كاقااذإ دبغلا ب لامدتالا اهنكم ال .ىبارلابو .«نطرألا رميت زومأ اةفلنب: .اًكيَش
 تثرو اذإ ةمألاو .لجرل تراص اذإ ةضوغبملا ةأرملاو ءاّربخ عبش اذإ لهاجلاو

 يذلا لمنلا .ءامكحلا نم ةمكح رفوأ ىهو ضرألا ىف ةريقح ءايشأ ةعبرأ .اهتدّيس

 لزانم اهل لعجت و «ةّوقلا ةفيعضلا بنارألا .هماعط فيصلا ذنم دعتسيو «هل ةّوق ال

 كلسي عبارلاو ميقتسم اهيشم ءايشأ ةثلث . كولملا روصق يف نكسيو هيدبب دنستي يذلا

 لك نم برهي الو عزجي ال «مئاهبلا عيمج نم ةّوق رفوأ ثيللا لبش .اًنسح
 كلملاو . عيطقلا سأرب رئاسلا شبكلاو .جاجدلا نيب رتخبتمللا كيدلاو . شوحولا

 بياحلا نمس نم . كمفل مارحلاب كدي ددمت الو .ناهت الغل هتشت ال . مألا نيب ملكتملا

 ةرثك نم اذكه ءاّمد جرخي اًًيوق اًرصع يدثلا ةملح ترصع نإو .ةدبزلا جرخت

 4-١4 ددع 7١, حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 . مايأ ةعبس بهذنل انمقأ ءذيمالتلا كانه انبصأ املو . يئاّبحأ اي ديس اي كراب

 دعب نمو .ميلشروأ ىلإ قلطني ال نأب موي لك حورلاب سلوبل نولوقي اوناك ءالؤه

 مهؤاسنو مه «مهلك اننوقفري اوناكو «قيرطلا يف يضمدل انجرخ مايألا هذه

 لّبقو .اوُلصو رحبلا فيس دنع مهبكر ىلع اوثجو .ةنيدملا جراخ ىتح مهونبو

 روص نم انرس نحن امأ . مهتويب ىلإ اوعجر مهو ةنيفسلا ىلإ اندعص مث ءاّضعب انضعب
 ءاًدحاو اًموي مهدنع انثكمو .كانه نيذلا ةوخالا ىلع انملسو ةنيدملا ةكع ىلإ انيتأو

 وه يذلا رشبملا سوبليف تيب يف انلزنف ءانلخدو ةيراسيق ىلإ انيتأو انجرخ دغلا نمو
 ردحنا «ةريثك اًمايأ كانه انثكم املو . نبنتي تالوتب تانب عبرأ هل ناك و .ةعبسلا دحأ

 هسفن يلجر اهب قئوأو سلوب ةقطنم ذخأو انيلإ لخدف « سوباغا همسا يبن ةيدوهيلا نم
 هقثوي اذكه ةقطنملا هذه. بحاص لجرلا نأب سدقلا حورلا لوقي اذكه :لاقو هيديو
 نحن هنم انبلط لاوقألا هذه انعمس نيحو . ممألا يديأب هنوملسيو مياشروا يف دوهيلا



 5 ماعلا نمر او

 ذإ نوعنصت اذام :لاقو سلوب ذكتيح باجأف . ميلشر وأ ىلإ قلطني ال نأب ناكملا لهأو

 برلا ةدارإ انلقو انعنتما ءانعطي مل الو . حيسملا عوسي انديس مسا نع اًضيا ميلشروا

 ددع 5 حاحصإ . سسفأ لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 مم

 وه لجرلا نوكل «انّبرل عوضخلاك نكجاوزأل نعضخا ءاسنلا اهّيأ اي « يتوخإ اي

 ةيبكلا نأ امكو ديلا ىسيمو ةييكلا سار. وه حيسملا "نأ امك قارا سار
 اناا عا رق ب ناو رول يطسلا انور يملا 1دكلا يحمل دك
 اهرّهطيو اهسّدقيل اهنود هّسفن لذبو هتسينك حيسملا بحأ امك مكءاسن اوّبح لاجرلا

 الو اهيف بيع ال ةدجمم ةعامج هسفنل اهميقيو .(ةايحلا) ةويحلا ةملكبو ءاملا لسغب

 لاجرلا ىلع بجي اذكه ...بيع ريغب ةسّدقم نوكت نأ لب ءهذه.هبشي ءىش الو .سنذ

 سيلو .هّسفن ببحي امنإف «هتأرما ببحي نم .مهداسجأ مهّبحك مهءاسن اوّبحي نأ

 نحن اننأل . هتسينكب حيسملا ينتعي امك هب ينتعيو هتيقي لب هدسج ضغبي طق ٌدحأ

 قصليو هماو هابآ لجرلا كرتي اذه لجا نمف .هماظعو همحل نمو هدسج ءاضعا

 يف اذه انأ لوقأ امنإو .ميظعل رسلا اذهو .اًدحاو اًدسج امهانثا نوكيو «هتأرماب

 نكتلو .هسفنك هتأرما اذكه بحيلف مكنم دحاو لك اًضيأ متنأف . هتسينك و حيسملا

 .دّيس اي كرابو .اهلعب باهت ةأرملا

9 
 ب

 (751-»ه/ صر ةرصنعلا دعب رشع يداحلا دحألا

 "58-7 ددع ,8 حاحصإ .دّيس اي كرابو .جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 هذه يف مكهلإ برلل اوحبذاف اوقلطنإ :امهل لاقو نورهو ىسوم نوعرف اعدف

 ةريسم بهذن نكل . اننومج ريف مهنويع هاجت نييرصملا تادوبعم انحبذ نإو . نييرصملا



 لكل نايرق شير

 اوحبذتل مكلسرأ ينإ :نوعرف لاقف . انل لاق امك انهلإ برلل حبذنو ةيربلا يف مايأ ةثلث

 :نوعرفل ىسوم لاقف . اًضيأ يلع اولصو اًديعب اوبهذت ال نكلو ةيربلا يف مكهلإ برلل

 هديبع نعو نوعرف نع ادغ ماوهلا بهذيف برلل يلصاو كدنع نم جراخ انأ اذوه

 جرخف .برلل اوحبذيل بعشلا لسري الو بذكيف نوعرف دوعي ال نكلو .هبعش نعو

 نع ماوهلا دعباو ىسوم لوقك برلا عنصف .برلل ىلصو نوعرف مادق نم ىسوم
 ةرملا هذه ىف هّبلق نوعرف ىسقو ءدحاو الو هنم قبي مل .هبعشو هديبع نعو نوعرف

 . ديس اي كرابو . بعشلا لسري ملو ءاّضيأ

 ١-ا/ ددع ,ا/ حاحصإ .دّيس اي كرابو ءلوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 ةدرم تدعصف ءافصم يف اوعمتجإ ليئارسا ينب نأب نويطسلفلا عمسو

 نم انصلخي يكل انهلإ برلا ىلإ انع (ةالصلا) ةولصلا نم رتفت ال :ليثوماصل ليئارسا

 ىلصو ا ةديعص هدعصأف اًعبضَر اًدحاو المح ليئوماص لدغات . نييطسلفلا

 ليئوماص ناك اميفو .برلا هباجتساف . ليئارسا ىنب لجأ نم ْبرلا ماّدق ليئوماص

 سانا جرخف . ليئارسا ماّدق اورسكناف . مهبهرأو نييطسلفلا ىلع مويلا كلذ يف لاع

 :الئاق رصنلا رجح همسا اعدو «ناساي نيبو افصم نيب هعضوف اًدحاو اًرجح ليئوماص

 مخت ىلإ اوتآيل اًضيأ اودوعي ملو نويطسلفلا رسكناو .برلا انرصن انه ىلإ ىتح

 ىلا اكول راو . ليئوماص مايأ عيمج نييطسلفلا ىلع برلا دي تدتشاو : .زيئارسا

 2" حاحصإ .دّيس اي كرابو ,خاريس نب عوشي ةمكح رفس نم ةثلاث ةءارق

 ١/1 ددع

 . نيدبآلا دبأ ىلإ (ةايح) ةويح اويحتل اولعفأو مكئابآ نم اوعمسا ءانبألا اهّيأ اي

 دابا امرك الزمر اهل اليوأ ف انملالا بكج .ثبثأو + ننبلا :ىف بألا مركأ برلا نأل
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 .هنبا نم حرفي «هابأ مركا نم .رئاخذلا رحّدي نم لثم همأ مركأ نمو .هبونذ رفغت

 :ينيكحي همأ مركأ نمو 0 لوطت ذاب مركأ نم . تاخجتتسي و هل 8 عمتسي ىلص اذإو

 ةكرب .هتاكرب عيمج كيلع يتأتل لوقلاو لمعلاب كابأ مركأ نب اي . هللا دنع هباوث

 كرا كايبأ ةموتشب رخدفتت ال لوضصالا لماعس مالا ةعلو «نكاسما قف آلا

 اا نم ةميادح علاق و دينا ةمارك نه لذيرلا ةعارك هل ياما كلا ييضتال
 هنغ اق نر . كتايح مايأ لك هتمارك عدت الو كيبأ ةمارك ىلع صرحا نب اي

 لدب موقت يهو ىحمت ال دلاولاب ةقدصلا نأل .هتايح مايأ لك ةنهت الو .هراد
 نَم نإ .كاياطخ لحت ديلجلا ىلع ٌرحلاكو .ءكركذت نزحلا موي يفو ءاياطخلا

 .دّيس اي كرابو .هقلاخ ماّدق نعي هما متشي نمو . فّدجي هيبأ قحب فختسي

 ددع 2.7 حاحصإ .ةيكيلوثاكلا لوسرلا بوقعي سيدقلا ةلاسر نم لصف
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 هل يبي داتا ل نارتاسا نلت نإ يوتا اي يشل ا ا يس

 امهل سيلو نينايرع تأ مأ خأ ناك نإف .هصلخي نأ عيطتسي هناميإ لعلأ . لامعأ

 ةجاح امهوطعت ملو ءاعبشاو ايفدا مالسب اقلطنإ مكدحأ امهل لوقيو ءموي توق

 .هدحو تيم هنإف « لامعأ ريغب يذلا اًضيأ نامبالا اذكه .اذه نم ةعفنم ةّياف ءدسجلا

 كيرأ انأو «لامعأ ريغب كناميإ ىنرأف . لامعأ ىل اناو ناعإ كل تنأ :لئاق ل
 اًطيأ نيطانغلاو .« لعق اع ”ريبسسف .قسلو هللا نأب ننقت كنأ 0

 تيم لامعأ ريغب ناميإلا نأب ليلذلا ناسنالا اهّيَأ اي ملعت ديرتأ . دعترتو كلذك نمؤت

 حبذملا ىلع هنبا قحسا دعصا نيح لامعألا نم رربتي ملأ «ميهاربإ انيبأ ىلإ رظنا

 ما :لاق يذلا باتكلا متو .هنامبإ لمك لامعألا ىفو ؟هلامعأ ناعأ هناعإ نأ ىرتف

 رربتي ناسنإلا نأب نآلا رظناف . هللا ليلخ يعدو 0 كلذ هل بسُحو هللاب ميهاربإ

 لامعألا نم ني ملأ هاذي ةنازلا يباينار 38و طلق ناينالاب سيار: لامعألاب

 « تيم حور ريغب دسجلا نأ امكو .رخآ قيرط يف مهتجرخاو سيساوجلا تلبق نيح

 وماي رابع ياعيأ تيع لاوعأ زينب ناعألا اذكد



 511 نايرق شير

 ددع ١. حاحصإ . سوبليف لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
١-١١ 

 عيمج ىلإ حيسملا عوسي يدبع سواتوميتو سلوب نم . يتوخإ اي «دّيس اي كراب
 مكعم ةمعنلا «ةسمامشلاو سوسقلا عم « سويسبليفب نيذلا حيسملا عوسيب نيسيدقلا

 مئادلا مك ركذ ىلع يهلإ ركشأ ينإ مث . حيسملا عوسي انّبر نمو انيبأ هللا نم مالسلاو

 ىلإ لوألا مويلا نم ليجنالاب مكتك راشمب اًرورسم عرضتاو .مكيف يتبلط عيمجب
 اهممتي وه ةحلاصلا لامعألا مكيف أدتبا يذلا كلذ نأب رمألا اذه يف ّقثاول ينإو . نآلا

 نوعوضوم مكنأل «مكعيمجب نظا نأ يل قحي اذكه . حيسملا عوسي انّبر موي ىلإ

 , ةمعنلاب يئاك رش متنأ ذإ « ليجنإلا قتح لجأ نم يجاجتحا يفو يقاثو يفو يبلق يف
 مكبح رثكي نأب يتالص هذهو . حيسملا عوسي ءاشحا يف يقع نيك ىلإ ديشي هللاو

 اونوكتو « عفنت يتلا رومألا اونحتمت ىتح ؛خوزلا مهن لكبو ملعلاب لضافتيو اًضيأ
 هللا دجم حيسملا عوسبب ّربلا رامث نم نيئاتممو .حيسملا موي يف ةرثع ريغب اًراهطأ
 . كرابو .هماركإو

 (”51-584 ص) ةرصنعلا دعب رشع يناثلا دحألا

 ١-١١ ددع ,4 حاحصإ .دّيس اي كرابو .جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ا ربعلا كنا ةسررلا لوفي اذكه يةلانزقو وغرف ىلإ بهذ :ىسومل برلا لاقو
 اذوهف . مهب كسمتم تنأ نآلا ىلإ ىتحو هلسرتو أشت مل نإو « يندبعيف يبعش لسرأ

 ال ياو ول ار لالا ىلع قررا ف يتلا .كايظاوم:ىلع نوكت ةيرلا دي
 , نييرصملا مئاهبو ليئارسا مئاهب نيب برلا رّيمبو .اًدج عينم توم « منغلاو رقبلاو
 دغلا يف اًداعيم برلا ىطعأو .دحاو الو ىتح ليئارسا مئاهب لك نم ءيش تومي الف

 لك تتامو ءدغلا يف مالكلا اذه ْبرلا عنصف . ضرألا يف مالكلا اذه لعفي نأب

 ىأرف نوعرف لسرأو .دحاو الو ليئارسا ينب مئاهب نم تمي ملو « نييرصملا مئاهب

 . بعشلا لسري ملو نوعرف بلق اسقو .دحاو الو ليئارسا ينب مئاهب نم تمي مل هنأب
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 ةرصنعلا نمز

 وحن ىسوم هرذيلو عنو الا دافي نم مكيديأ ءلم اذخ :نورهو ىسومل ْبرلا لاقف

 يفو سائلا يف ريصيو «ءرصم ضرأ عيبجم يف رابغ نوكيف .نوعرف هاجت ءامسلا

 ءادق اماقو نوتألا دامر نم اذخأف . اهلك رصم ضرأ يف اًدج ةخفتنم ٌحورق مئاهبلا
 سانلا ىف ةخفتنم احورق راصف .كنوعرف هاج ءامسلا وحن ىسوم هارذف لوع رف

 يفو مهيف ترثك يتلا حورقلا ببسب ىسوم مادق مايقلا ةرحسلا عطتست ملو مئاهبلاو

 برلا لاق امك امهنم عمسي ملف «نوعرف بلق ّبرلا ىّسقو .رصم ضرأ عيمج
 . كرابو .ىسومل

 ١ .١ دذدع 27 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارف

 ركبلا هنبا مسا ناكو . ليئارسا ىلع ةاضق هينب لعج ليئوماص خاش امل ناكو

 امهنكل « هقرط يف هانبا كلسي ملف . عبس رثب يف ةاضق اناك و . اّيِبَأ يناثلا مساو «لاوي

 اوتأو ليئارسا ينب خياشم عيمج عمتجاف .ءاضقلا يف ايّباحو ايشتراو «ركملا ىلإ الام

 , كقرط يف اوكلسي مل كونبو « تخش دق كانإ :هل اولاقو «ةمارلا يف ليئوماص ىلإ

 اولاق نيح ليئوماص ينيعب لوقلا ءاسأف . مثألا عيمج لثم انل يضقي اكلم نآلا انطعأف

 برلا لاقف .برلا مامأ ليئوماص ىلصف . ممألا عيمج لثم انل يضقي اكلم انطعأ هل

 كولذري مل مهنوكل «كل هنولوقي (ام لكب) املكب بعشلا لوقل عمسإ :ليئوماصل
 مويلا ذنم اهولمع يتلا مهلامعأ لك ريظن « مهيلع كلمأ الئل انأ ينولذر امنإ لب « تنأ

 اودبعو ينوك رت مهنأ امكو . عويلا ىلإ ىتح. رصم ضرأ نم هيف مهتج رخأ يذلا

 دهشا 2 نكلو : مهلوف نال عمساف ل دي ا ةهلاآلا

 25 حاحصإ .دّيس اي كرابو ءخ خاريس نب عوشي ةمكح رفس نم ةثلاث ةءارق

 1١-١5 ددع

 > - ذل عمم ٠ ٠ ا ما. 5 53 ع

 حور عجوت ال . بعتكملا نيكس قرف 0 « ريقفلا ةشيعب ئزهتست ال ينب اي
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 ال كيوكجلا ءادعحا فاطخال . ةرسكنملا ناسنإلا حور سنت الو «ةجاتحملا سفنلا

 نأل . كنعليل ًاليبس هل لعجت الو ءريقفلا ةبلط لذرت ال .جاتحملا نع ةقدصلا عنمت
 كسفن لعجإ .هخارص توص هقلاخ عمسيو «هسفن لك نم نعلي سفنلا رمرمتملا

 نيكسملل كنذأب غصأ .ةنيدملا ةالو مادق كسأرب ئطأطو «ةعامجلا دنع ةبوبحم

 يف كسفن رجضت الو «هقيضي نم دي نم قياضتملا ذقنأ .عاضتالاب اًمالس هبواجو

 هلل نوكتف .لمارألل لعبلا ضوعو «ىماتيلل بألا ةلزنمب نك .ميقتسملا ءاضقلا

 ةويحلا نوّبحي اهوّبحم .اهنولقعي نيذلا رينتو اهينب مّلعت ةمكحلا . كمحريف «دلولاك
 ةماركلا نودجي اهب نوكسمتملاو . برلا نم اضرلا نولبقي اهنوبلطي نيذلاو «(ةايحلا)

 ١-١١ ددع ,1/ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ةيتنرق ىلإ ءاجو (انيثأ) سانيتأ نم سلوب جرخ املو .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 يف مدق ناك « سوطنف دالب نم سولوقا همسا ايدوهي الجر كانه دجوف (ستنروك )

 «امهتعانص لهأ نم ناك هنوكلو ءامهنم سلوب اندف . ةيمور نم دوهيلا عيمج جرخت

 يف لداجي ناك و . نيّيمْيْخ امهتعانص يف اناك و ءامهعم لغتشي ناكو امهدنع لزن

 « سواتوميتو اليس اينوديقام نم مدق املو . نيينانويلاو دوهيلا ظعيو تبس لك عمجما

 ناك ذإ هيلع نورتفيو هنومواقي اوناك دوهيلا نأل «مالكلا ىف اقيضم سلوب ناك

 , مكنم ءيرب نآلا نم ينإ :مهل لاقو هبايث ضفنف . حيسملا وه عوسي نأب مهل دهشي

 0 0 ميول بيس ب ب ا

 اقف م هللاب نونمؤيو نوعمسي ناك ري نويثنرقو .مهعيمج هتيب
 7 كل ناوين دا كاب ةلوأ لكيت نإ, يدلل ذل": نيكول ايقرلا ىف جرلا

 ةتسو ةدحاو ةنس ةيثنرق ىف ماقأف . ةنيدملا هذه ىف ٌريثك ُبعش ىلو « كئاذإ ىلع ٌدحأ



 ددع .ه حاحصإ . سسفأ لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١م

 ا ىذذُي الف مشغلاو ةساجنلا ّلكو ىنزلا امأف . ىتوخإ اي «ديس اي كراب
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 0 هله 0 رد مالك الو متشلا الو : ةنوسيدقلاب قيليبامك 00

 يل نوكي تالا 0 ءاذه اوفرعاو .ركشلا هذه ضوع لب «بلطت ال

 ءانبألا ىلع هللا زجر 1 هذه لجأ نم نإف .لطابلا مالكلاب ٌدحأ مكلضي نأ

 نآلا امأ «ةملظ لبق نم متنك دق مكنإ .مهل ءاكرش نآلا اونوكت الف . نيصاعلا
 ريخلا عيمج يف رونلا رامث نإف .رونلا ءانبأك اذكه نآلا اوعساف .انبرب رون مكنإف : ها 1 . 0 . يآ | م .

 ةملظلا لامعأب اوك راشت الو «انبر مادق نسح وه ام نيزيمم اونوكو .قحلاو ّربلاو

 هب ملكتلا حبقي ةيفح هنولمعي يذلا نإف .اهلها نيخبوم اونوك لب ءاهل رامث ال يتلا

 ليس اي كرايو ىانعيا

 (”514-55 ص) ةرصنعلا دعب رشع ثلاثلا دحألا

 ١-5١ ددع ,.9 حاحصإ .دّيس اي كرابو .جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 هلإ برلا لوقي اذكه .هل لقو نوعرف مادق مقو ةادغلاب ركب :ىسومل برلا لاق

 كباق ىلع يتبرض لسرأ ةّرملا هذه يف ينأ لجأل يندبعيف يبعش لسرأ . نييناربعلا

 ا 0 : 5 . 1 5 7 4 3 5

 تنأ 3 ىلإ ىتحو ني ضرألا ىف 02 ىتّرق كل رهظأ يكل كتمقا

 ةياقرن اك ب تضر اذ ىف اج فلي مان دلل ا ديرتالا سل كام

 كباود عمجأف لسرا نألاف 601 را يا د ء« رصم يف هلثم رصي مل

 ىلإ هب تؤي ملو ةّيربلا يف دجوي ةبادو ناسنإ يأف . لقحلا يف كل (ام لكو) امّلكو

 هديبع عمج نوعرف ديبع نم برلا ةملك فاخ يذلاف . تروم و دربلا ةيلغ لدم تيبلا
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 يف هباودو هديبع كرت «برلا لوق هلاب ىلع رطخي مل يذلاو .تويبلا يف هباودو
 .دّيس اي كرابو .لقحلا

 با١7-٠١ ددع .,94 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 اًدغ ينإ ًالئاق لواش يتأي نأ لبق دحاو مويب ليئوماصل ىحوأ دق ْبرلا ناكو

 يبعش ذقنيف ليئارسا يبعش ىلع اًرّيدم هحسماف « نيماينب ضرأ نم الجر كيلإ لسرأ
 ليئوماص ىأر املو . مهخارص ىلإ لخدو « يبعش تيأر ينأل « نييطسلفلا يديأ نم

 ىلإ لواش برتقاو . يبعش رّبدي هنأب هنع كل تلق يذلا لجرلا اه ّبرلا هل لاق لواش

 لاقو ليئوماص باجأف .رظانلا تيب نيأ ينربخأ :هل لاقو بابلا لخاد ليئوماص

 ةادغلاب كلسرأف .يعم مويلا لكو سلجملا ىلإ يمادق دعصإ رظانلا وه انأ :لواشل

 عضت ال . مايأ ةثلث ذنم كل تّلض يتلا نتألا نعو كبلق يف (ام ّلكب) املكب كربخأو
 وكاد كيلو كلا لإ لئارسا ةويش 5 نركت ناو ..:تالعو دق اهنآل اهيلع كبت

 يتليبقو . ليئارسا طابسا رغصا نم نيماينب نبا انأ ينإ :ليئوماصل لاقو لواش باجأف

 ذخأ ليئوماص نإو . مالكلا اذهب ينتملك اذاملف . نيماينب طبس لئابق عيمج نم رغصأ

 .كرابو . تيبلا ىلإ همالغو لواش

 24 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,خاريس نب عوشي ةمكح رفس نم ةثلاث ةءارق

 م9“ ددع

 . كسفن ببسل قحلاب ٌرقت نأ نم لجخت ال .ريرشلا رذحاو نامزلا ظفحا نب اي

 اًهجو لبقت ال .ةمعنلاو دجملا هنم لصحي ّيزخو .ةئيطخلا لمعي ّيزخ دجوي هنأل
 عنتمت الو «هطوقس دنع كبيرق نم لجخت ال . كسفن دض اًبذك الو ,« كهجو ءازاب

 قطنلا نم ةمكحلا نأل ءاهئاهبب كتمكح متكت ال . صالخلا تقو ىف مالكلا نع

 فلاخت ال .ربلا لامعأب تابثلاو « ميهفلا لوق نم بّردتلاو ملعلاو مهفلاو ( فرت
 عضتت الو «كاياطخب رارقالا نم فنأت ال . كلهج بذكب ىزختف «ةّثبلا قح ا لوق

 . رهنلا يراجم دض دهتجت الو ناطلسلا هجو عزانت ال . كتئيطخ لجأل لجر لكل



 ةرصنعل

 كما دعأ كنع هاج هللاو « تؤملا ىلإ ربلل كعاج .« كسفن الجال قا نود كهاج
 كلزنم ىف اًحاَّيص نكت ال . كلاعفأ يف نالسك اًرجاعو « كناسلب اًرختفم نكت ال

 ١8-5" ددع 7١. حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 .ميلشروأ ىلإ اندعصو انأّيهت مايألا هذه دعب نمو . يئاّبحأ اي هديس اي كراب

 ىّمسُي ءامدقلا ذيمالتلا نم اًحأ مهعم اوذخأ دقو . ةيراسيق نم ذيمالت ٌسانأ انعم ءاجو

 ةوخاالا انلبق ميلشروأ ىلإ انيتا الو .هلزنم يف انلبقيل سربق لها نم «نوسانم
 . خياشملا عيمج هدنع ناك ذإ هجر ىلإ سلوب عم انلخد دغلا يفو .حرفلاب

 بوعشلا يف هللا هلعف (ام لك ) املك اًئيشف اًئيش مهربخي سلوب قفطف « مهيلع انملسو
 دق دوهيلا نم ةوبر مك اناخأ اي رظنتأ :هل اولاقو هللا اوحّبس اوعمس املف .هتمدخب

 ةداعب اوكلسي الو مهينب اونتخي ال نأب لوقت ذإ . بوعشلا نيب نيذلا دوهيلا لك ىسوم

 اندنعف . كل هلوقي ام لعفإ ءانهه ىلإ تمدق كنأ نآلا نوعمسي مهنوكلو « سومانلا

 تاقفن مهيلع قفنأو . مهعم رهطتو مهدخف ءاورهطتي نأ اورذن دق ةوخإ 20

 تنأو .بذك كنع ليق يذلا ءيشلا نأب دحأ لك دنع فرعُيف . مهسوؤر اوقلحيل

 نأب نحن مهيلإ انبتك دقف متألا نم اونمآ دق نيذلا امأ .هظفاحو سومانلا قفاوم

 دئتيح سلوب لخاف . مدلا نمو قونخما نمو ىنزلا نمو حوبذملا نم مهسفن اوظفحي
 مهفرعي ناك ذإ « لكيهلا ىلإ قلطناف « لخدو . مهعم رّهطتو دغلا ىف لاجرلا كفلوأ

 . ديس اي كرابو . مهنم ناسنإف ناسنإ نابرق مّدقت ىتح «ريهطتلا مايأ لامك

 ا

 وهف فوشكم ءيش لكو .نلعتو رونلاب ْخّبَوت ءايشألا عيمج نإ ,يتوخإ اي

 ظقيتسا ليق اذه لجأ نم .رون
 «تاومألا نيب نم مقو مئان اي

 . كل ىري حيسملاو
33 
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 دورتشي نيذلا ءامكحلاك لب لاهجلاك ال ,ةراهطلاب نوعست فيك نآلا اورظناف

 ام اومهفا نكل « يأرلا ىصقان اونوكت ال اذه لجأ نمف . ةئيس مايألا نأل « مهداهج

 حورلاب اوهلتما لب .« ةراعدلا هيف يذلا رمخلا نم نوركست اونوكت الو. «هللا ةدارإ يه

 مكبولق يف نيلترم اونوكو .حورلا ليلاهتو حيباستلاو ريمازملاب مكسفن اوملكو
 . حيسملا عوسي انبر مساب بآلا هلل دحأ لك نع نيح لك يف اوركشاو 020

 . ديس اي كرابو . حيسملا بحب ضعبل مكضعب عضخيلو

 ("1/.-51/ ص) ةرصنعلا دعب رشع عبارلا دحألا

 مله-5١ ددع ,8 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ءاهلك رصم ضرأ يف دربلا نوكيل ءامسلا وحن كدي عفرا ىسومل برلا لاقو

 ىسوم عفرف . رصم ضرأ يف يذلا لقحلا بْسُع عيمج ىلعو «باودلاو سانلا ىلع
 . ضرألا ىلع يشمت رانلا تلعجو .اًدَرَبو اًدوعر برلا ىطعأف «ءامسلا وحن هاصع

 . هيف ةلعتشم رانلاو «ءامسلا نم الزان درّبلا ناكف . رصم ضرأ ىلع اًدَرَب برلا رطمأو

 بعسل كراض لس اهعيرج .ريعم ضوأ ىف هلدم نكي ىل اًذج ةيدش ةربلا قاكو

 ىلإ ىتح سانلا نم لقحلا يف (ام ّلكل) املكل ءرصم ضرأ عيمج دّرَبلا برضف
 اي يراه و ىلا راجخألا لك سكت و. ع لقحلا بشع لك كربلا ديا و. «وتاهبلا

 لسرأف . اهيلع دّرَبلا لزني ملف . ليئارسا ونب اهنكسي ناك يتلا طقف ناساج ضرأ ادع

 انأو ٌراب برلاف .اًضيأ ةّرملا هذه تأطخا دق امهل لاقو نورهو ىسوم اعدو نوعرف

 الو مكلسرأ انأو .دّرَبلاو هللا دوعر نوكت العل ّبرلا مامأ ايلصف .نوقفانم يبعشو

 يدي طسبأف «ةنيدملا نم انأ تجرخ اذإ «نوعرفل ىسوم لاقف .اًضيأ انهه اوميقت
 انور ,اطارلا ضررألا نأ "هلع" كل :,امعيأ ربا كوني الوادوعزرلا نقف قرلا :نلإ

 ديا وعلل ناتكلاف . نال .نسع هلزلا ةبنرلا نم”اوشخت ل :كديعو .تنأ كنآب ملغأ

 . ةرّخأتم اهنأل اًرضنت مل نابلجلاو ةطنحلاو رّرَب ناّكلاو اكيرف راص ريعشلا نأل اًرضنا

 تلطبف هللا ىلإ ءامسلا وحن هيدي طسبو نوعرف دنع نم ةنيدملا نم ىسوم جرخف
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 عطقنا دق نأب نوعرف رظن الو . ضرألا ىلع اًضيأ رطملا لطهي ملو ءدّرَّبلاو دوعرلا
 نوعرف بلق اسقو .هديبع بلقو هّبلق لقثو أطخلاب داز دوعرلا تلطبو دّرّبلاو رطملا

 ديس اي كرايو: « ىسوم في ىلع بيرلا مآ انك ليئارسا ىتي لعرب علو

 أ5”7-١ا/ ددع ٠١. حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 لوقي اذكه :ليئارسا ينبل نر ير رام ل اسال
 يديأ نم مهتصلخو رصم ضرأ نم ليئارسا تدعصأ انأ .ليئارسا هلإ برلا

 يذلا مكيلإ متلذر م هويلا متنأو . مكتقياض يتلا تاكلمملا عيمج يديأ نمو نييطسلفلا

 . اكلم انيلع مقأ نكلو ءاذكه سيل متلقو « مكنازحاو مكايالب عيمج نم مكصلخي
 . .ايكارسما طابسأ عيمج ليئوماص مّدقف .برلا ماما مكفولاو مكطابسأ نآلا عمتجتلف

 كسمأو . يرطم ةليبق تكسمأف لئابقلا نيماينب طبس مّدقف . نيماينب طبس كسمأف
 اذه نيأ :ًالئاق اًضيأ برلا ليثوماص لأسو .هودجي ملف هوبلطف . سيق نب لواش

 . كانه نم هب اوتأو اوعسف . تيبلا يف فتخم وه اه :ليئوماصل ّبرلا لاقف . لجرلا
 . قوف ىلإ هفتك نم «بعشلا عيمج نم ةماق ىلعأ وه اذإو بعشلا طسو يف ماقف

 عيمج يف هريظن سيل هنإ «هللا هراتخا يذلا متيأرأ «هعيمج بعشلل ليئوماص لاقف

 ةنس ةيعشلا ىلع ليتومابع ةصقو د كلملا شيعي :الئاق هلك بعشلا فتهف . يعشلا

 ىضمف ءهلك بعشلا ليئوماص حّرسو .برلا ماّدق اهلعجو رفس يف اهبتكو . كلملا

 . دّيس اي كرابو .هتيب ىلإ قلطنا اًضيأ لواشو .هلزنم ىلإ مهنم ئرما لك

 حل حاحصاإ .دّيس اي كرابو ,خاريس نب عوشي ةمكح رفس نم ةنلاث ةءارق

 ١ا/-١ ددع

 ىوه عبتتل كتوق ىلع لكتت ال .اًريثك الام يل نأب لوقتو كانتقم ىلع لكتت ال

 ملو تبنذأ ينإ لقت ال . نيمولظملا عيمجل مقتنم ّبرلا نأل ينقيطي نم لقت ال . كبلق

 ةرثك نع زواجتيو موحر ّبرلا نإ لقت ال . حورلا ليوط هللا نأل «ًءيش ينبصي
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 ةمحرلا نأل ,ةئيطخ ىلع ةئيطخ ديزت الثل ةروفغملا ةئيطخلا ىلع لكتت ال .يبونذ

 ًاطابتت الو برلا مامأ ةبوتلا نع رخأتت ال . نيقفانملا ىلع هبضغ لحيو .هعم بضغلاو

 ال .كالهلا دجوي ماقتنإلا تقو يفو اًعيرس جرخي بضغلا نأل مارا ىلإ عا

 , حير لك عم لقتنت ال .ةدشلا نامز يف كعفني ال هنأل ملظلا ىنتقم ىلع لكتت

 اعرسم نك .ةدحاو كتملك نكتلو «كيأر يف اًباث نك .ليبس لك يف كلستو

 عض الإو..؛ كبحاص ىلع ٌدرف .«ٌباوج كل ناك نإ .باوجلا درب اًينأتمو عامسلل

 عدت ال . مهعرصت سانلا ةنسلأو « ملكتي نم ديب ناوهلاو ةماركلا . كمف ىلع كدي

 كلاسوا نمل ءيدرلا مهقلاو +قراسلا.مزالي يرخلا نأل + كناسلب رعت الو نيناسل اذ

 :هليس اي كابو... نيئاسلب

 -ا/ ددع :؛ 4 حاحصإ .ةيكيلوثاكلا لوسرلا بوقعي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 داما تا

 . مكنم برهي هنإف « سيابإ اومواقو هللا نآلا اوعيطأف . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 اي مكبولق اوسّدقو ةأطخلا اهّيأ اي مكيديأ اورّهط مكي برتقيف هللا ىلإ اوبرتقا
 . ةباكلل مكحرفو «نزحلل مككحض ٌدتريلو ءاوحونو اوعضتا . سفنلا يمسقتم

 ملكتي نم نأل « يتوخإ اي ضعب مكضعب ىلع اوملكتت ال . مكعفريف ّبرلا مامأ اوعضتا

 الف «سومانلا نيدت تنك نإو .هنيديو سومانلا ىلع ملكتي هنإف «هنيدي مأ هيخأ ىلع
 عيطتسي يذلا وهو .دحاو يضاقلاو سومانلا عضاولا نأل . هتيدم لب هب ًالماع نوكت
 مكيرف بدلا نع لوتت ا ذامؤا» كبيرق نيدت ىتح تنأ نم تنأف . كلهيو يبحُي نأ

 مهو « حبرنو رجاتنو «ةدحاو ةنس اهب ميقنو ةينالفلا ةنيدملا ىلإ يضمن تمن اًدغ وأ مويلا نإ

 . ىنفيو لحمضي مث ًاليلق ىرُي ٌراخب الإ انتايح يه امف .دغلا يف نوكي اذام نوملعي ال

 لك . مهئايربكب نورختفي . كلت وأ هذه لعفنس انشعو انّبر ءاش نإ نولوقي ام ضوعو
 تا ل ا يايا ع ب راعلا

 دق مكانغ نإ . مكيلع يتأي يذلا ءاقشلا ىلع اوحونو «ءاينغألا اهّيأ اي اوكبا
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 يب اره دعو اندم دل عطل كح و كمل نو تاك قرر نيد

 ةرجا اه .ةريخألا مايألل اًران مكل وتعمج دق . مكندب لكأي نأ ٌديتع وهو . مكيلع
 لخد دق نيداّصحلا خارصو .خرصت مكيضارأ اودصح نيذلا مكنم نيمولظملا ةلعفلا
 اهنأك مك داسجأ مّتقو متهراشتو ضرألا ىلع متمُعنت دق . توؤابصلا برلا ينذأ يف

 . ديس اي كرابو .مكمواقي ملو هومتلتقو قيدصلا متبجش دق . حبذلا مويل

 . يكينولاست لهأ ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 مه-١1 5+ 1٠5-١0ا/ 25 حاحصإ

 نامزلا اذه يف مكنم اًماتيأ انرصف انتوخإ اي نحن امأ . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 تدراو . ريثك بحب مكهوجو ىلإ رظنلا ىلع ةصاخ انصرتحا دقو . انبلقب ال انهجوب

 انحرفو انؤواجر وه ٍءىش يأف . ناطيشلا ينقاعأف نيتنثاو ةّرم سلوب انأ مكيلإ مدقأ نأ

 انتحدم متنأ مكنإ . هئيجم يف حيسملا عوسي انديس مامأ متنأ الإ ءانرخف ليلكإو

 اناخأ سواتوميت مكيلإ لسرنو ءاندحو سانيتأب قلختن نأ انببحأ ربصن مل اننألو
 دحأ رجضي الثل مكنامبإ ىلع مكنم بلطيو ؟تبثيل حيسملا ةراشب يف اننيعمو هللا مداخ

 اًضيأ مك دنع انك نيحو .هذهل انعضو دق اننأب نوملعتل مكنإ . دئادشلا هذه يف مكنم

 ربصأ مل اذه لجأ نمف .ناك هنا نوملعت دق امك قيضلل نوديتع اننأب مكل انلقف انمّدقت

 ايءكرابوب : الطاب انلمع قركيو بخل يكب ديب ذاق كداعإ فرعال ةلسرأ صح

 , كيس

 (7 .10/171٠ ص) ةرصنعلا دعب رشع سماخلا دحأللا

 ١-١١ ددع ٠١: حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 1 5 97 ” 7 1 ١ نب 5

 يحل «هديبع بلقو هبلق تّيسق ىنأل نوعرف ىلإ بهذإ :ىسومل برلا لاقو

 « نييرصملاب هتلعف ام كنبا نباو تانا مادق صقت نكلو كايآلا هذه مهنيب عنصأ
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 نوعرف ىلإ نورهو ىسوم لخدف ."برلا انأ ينأ نوملعتو مهب اهتعنص يتلا تايآلاو

 يبعش لسرأ .يناشخت نأ ديرت ال ىتم ىتح نييناربعلا هلإ برلا لوقي اذكه :هل الاقو

 يطغيف « كموخت عيمج ىلع اًدارج ادغ بلجأ انأ اذوه هلسرتل أشت مل نإو . يندبعيف

 عيمج لكأيو ءدرّبلا كرت ام ةيقب لكأيف . ضرألا ىري ناسنإ ردقي الو ضرألا هجو
 نييرصملا تويبو كديبع تويبو كتويب ئلتمتو .لقحلا يف تتبن يتلا راجشللا

 ىتح ضرأللا ىلع اوقلُخ يذلا مويلا ذنم «كدادجأ الو كؤابآ هلثم ري مل ام مهعيمج

 انل نوكت ىتم ىلإ :هّديبع نوعرفل تلاقف . نوعرف مامأ نم اجرخف اًدتراو . مويلا ىلإ

 رصم نأب ملعت مل نآلا ىلإ ىتحف . مههلإ برلل اوحبذيف بعشلا لسرأ «ةرثعلا هذه

 اودبعاف اوبهذإ :نوعرف امهل لاقف . نوعرف ىلإ نورهو ىسوم اوداعاف . تكله دق

 انلافطأب بهذن :ىسوم هل لاقف .نوبهاذلا مه نمو ءنَب نكلو .مكهلإ ّبرلا

 نكيلف :نوعرف مهل لاقف ."برلل ٌديع هنأل ءانرقبو انمنغبو انتانبو اندالوأبو انخويشو
 . مكمادق ءوس نوكي العل اورظناف « مكلاقثأو مكتلسرأ ام اذإف « مكعم ْبرلا .اذكه

 . ةحارلا نوبلطت مكنأل «ُبرلا اودبعاو نآلا لاجرلاب اوبهذا نكلو ءاذكه نكي الف

 . دّيس اي كرابو .نوعرف مادق نم امهوجرخأو

 ١١-١6 ددع ١١, حاحصإ .دّيس اي كرابو «لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 عولط دنع ركسعلا طسو لخدو. « قرف ةثلث بعشلا لواش مسق دغلا ناك املف

 ءوقلا اؤجرخأ :انيلغ كلع ال لواش نإ لاق نم :ليئوماصل .بعشلا لاقف .اًعم

 اًصالخ ّبرلا عنص مويلا نأل « تقولا اذه يف لجر لّتقُي ال :لواش لاقف . مهتيمنل

 ىتأف . كلملا كانه دّدجنو لاجلجلا ىلإ قلطنن اولاعت بعشلل ليئوماص لاف . ليئارسال

 كانه اوحبذو «لاجلجلا يف ّبرلا مامأ لواش كانه اوكلمو لاجلجلا ىلإ هلك بعشلا

 . اميظع احرف ليئارسا لاجر عيمجو لواش كانه حرفو «برلا مادق ةلماك حئابذ

 . ديس اي كرابو
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 .5 حاحصإ .دّيس اي كرابو .خاريس نب عوشي ةمكح رفس نم ةثلاث ةءارق
 ا١ا/-ك ددع

 تكلتما نإ . فلأ نم اًذحاو كرس باحيضاإو +. نربتك" .كيلع نوم اسلا نكي

 ال و ةعاس تقو يف ّقيدص دجوي هنأل ءاعيرس هيلإ نئمطت الو ةبرجتلاب هنتقاف ءاقيدص
 نإ . كنع دعبي كايالب ىفو « كلثم ريصي كتداعس تقو يف .ةّدشلا تقو يف تبني

 ظفتحاو كّودع نع دعابت . اًيفتخم كمادق نم بهذيو كنع عجري ( ءيشب تطقس

 قيدصلا . ةريخذ دجو دقف هدجَو نمو .نيصح أجلم قداصلا بحنا . كقيدص نم

  (ةايحلا) ةويحلا ءافش وه نيمألا قيدصلا .هتدوحل دزو سميلو هل هيبش ال نيمألا

 . هلثم نوكت هءاقدصأ نأل مهتقادص مودت هللا وفئاخ . نوكي وه هللا ىشخي يذلاو

 . ديس اي كرابو

 ١-٠١ ددع .78 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 يطيليم ىعدت ةريزجلا كلت نأ انملع كلذ دعب نمو . ىئابحأ اي هكينم ا .:ك زان

 اًران اومرضاو . ةريثك تامحر انل اورهظا اهينكاس اوناك نيذلا ربربلا نأو . (ةطلام)

 نم اًريثك سلوب لمحف .ناك يذلا دّرَبلاو ريثكلا رطملا ببسب يلطصنل انلك انوعدو
 اهأر املف .ُهَدِب تشهنو رانلا ةرارح نم ىعفأ هنم جرخف «رانلا ىلع هعضّوو ّشقلا

 لدعلا هك رتي.مل رخبلا نم احن ذإ هنوكل . لتاق لجرلا اذه "لعل :اولاق هديب ةقلعتم ربربلا

 دقو .هوركم ءيش هبصي ملو «رانلا يف ىعفألا حرطو ُهَدِيب ضفنف سلوب امأ .ايحي نا

 اتقو هورظتنا املف .اًنيم ضرألا ىلع طقسيو هتعاسل يرتهي هنأب نونظي ربربلا ناك

 يف تناكو .ُهلإ هنإ اولاقو مهمالك اورّيغ .ةوركم ٌءيش هبصي مل هنأب اوأرو ًاليوط
 يف انفاضاف .ةريزجلا سيئر وه ناك يذلا سويلفوف همسا لجرل ٌلوقح دالبلا كلت

 لخدف .ءاعملا عجوو ىّمحلاب اًضيرم ناكف سويلفوف وبا امأ ءاًرورسم مايأ ةئلث هلزدم

 ىضرملا عيمج ناك ءاذه راص املو .هأربأف هدي هيلع عضوو «ىلصو سلوب هيلإ
 الو «ةريثك تامارك انومركأو .نوأربيو اًضيأ هيلإ نوندي ةريزجلا كلت يف نيذلا

 . ديس اي كرابو .انودوز كانه نم انجرخ
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 ددع .5 حاحصإ . سسفأ لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 ؟ عداد

 هتوق ةردقبو انّبرب اووقت يتوخإ اي نآلا نمو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 عم تسيل مكتبراحم نأل «لاحنا ليح ةمواقم اوعيطتستل هللا حالس لكب اوعّردتو

 حاورألا عمو « ملظملا ملاعلا اذه ةالو عمو «نيطالسلاو ءاسؤرلا عم لب «مدو محل

 ىلع اوردقتل هللا حالس لك اوسبلاف اذه لجأ نمو .ءامسلا تحت يتلا ةريرشلا

 اودشو نآلا اوضهناف . نوتبثت ءيش لك يف نيدعتسم متنك ذإو .. هي رشا ةهجاوم

 هذه عمو . مالسلا ليجنإ دادعتساب مكمادقأ اولعناو . ٌربلا عرد اوسبلاو قحلاب مكيوقح

 . ةدقوتملا ثيبخلا ماهس عيمج ءافطا ىلع هب نووقت يذلا ناملا سرت مكل اوذخ

 (ةالص) ةولص لكبو .هللا ةملك وه يذلا حورلا فيسو صالخلا ةضيب اوذختاو

 . نيح لك (ةالصلاب) ةولصلاب اورهسا هبو . حورلاب تقو لك يف اولص ةبلط لكبو
 ىطعأ يكل اًضيأ ينع اولصف « نيسيدقلا عيمج لجأ نم متعرضتو اًمئاد متيلص اذإو

 هلوسر انأ ترص يذلا ةراشبلا ٌرسب ةينالع يدانأل «يمف حاتفم يف اًمالك

 ام اًضيأ متنأ اوملعت يكلو .قطنأ نأ يل بجي امك ةلاّدلاب هب قطنأ يكل « لسالسلاب

 .انّيرب نيمألا مداخلاو بيبحلا خألا سوقيك وط مك ربخي اذوهف . عنصأ امو يدنع

 انتوخإ عم مالسلا . مكبولق يّزعي يكلو .يدنع ام اوملعتل مكيلإ هتهجو اذهل ينإف

 . ديس اي كرابو .نيما .داسف الب حيسملا عوسي انبر نوبحي

 (اما/ -#"ا/" ص) ةرصنعلا دعب رشع سداسلا دحألا

 ١57-.”5 ددع ٠١., حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 رصم ضرأ ىلع دعصيف . دارجلاب رصم ضرأ ىلع كدي عفرا ىسومل ٌبرلا لاقو

 ضرأ ىلع هاصع ىسوم عفرف ةمدتلا هاقبأ مان كور املك و -نضزذلا بشع لكأيو

 املف . ةليللا كلتو مويلا كلذ لك ضرألا ىلع مومسلا حير جرخأ برلاو ءرصم



 ةرصنعلا

 ءايعيمج رصم ضرأ ىلع دارجلا دعصف .دارجلا مومسلا حير تعفر حابصلا ناك
 , هلبق نم هلثم دركي مل دارج .اًدج اًميظع ناكو « نييرصملا موخت عيمج يف ّلحو

 عيمج لكأف . ضرألا تملظأو اهلك ضرألا هجو ىطغف .هدعب نم هريظن نوكي الو
 ىف رضخأ 2 ىتث قي ملف ..ةربلا اهاقبأ يتلا راجشألا رامثأ عيمجو ضرألا بشع

 ميل عرسأف .رصم ضرأ عيمج يف لقحلا يف بشع الو ءراجشألا

 نآلا يل اورفغاف .امكيلإو امكهلإ ّبرلا ىلإ تأطخا دق ءامهل لاقو نورهو ىسوم

 ىسوم جرخف . . توملا اذه ينع دعبيل امكهلإ برلا نم ابلطاو ءاّضيأ ةّرملا هذه يبنذ

 ءادج ةفصاع لا .برلا ىلإ ىَلصو نوعرف مادق نم
 موتنلا عيمم ىف ةدجأو درج نت و وسلا رحبلا يف هتقلأو دارجلا تذحخأف

 . كرابو . ليئارسا ينب لسري ملف نوعرف بلق برلا ىسقو . نييرصملا

 ١-4 ددع ©١6., حاحصإ .دّيس اي كرابو 00

 ىلع كلمت يك <ل .كحسمأل ْبرلا يتلسرا يذلا انأ ؛لواشل ليئوماص ل
 رك ذتأ ينإ . توؤابصلا ّبرلا لوقي اذكه . برلا لوق نآلا عمساف . هبعش ليئارسا

 .رصم نم نيدعاص اوناك نيح قيرطلا ىف ليئارببأل قلابع مص مام 2 املك

 :م لتقا . مهيلع قفشت الو مهل ءيش لك كلهأو قيلامع براحو نآلا بهذاف

 ىلإ ىتح رقبلا نمو .لافطألا ىلإ ىتح ثادحالا نمو .ءاسنلا ىلإ ىتح لاجرلا

 لاتقلا بعشلا عيمج يف لواش ىدانف . ريمحلا ىلإ ىتح لامجلا نمو . منغلا

 ىتأو فوجب ين نم فالآ ةرشعو لجو فلا (يشم) يتم سيال يف مهاصحاو

 اوليم نيينانيقلل لواش لاقو .ي داولا يف دصرلا اهو قيلامع ةيرق ىلإ ىتح لواش

 ف اقورعم متعنص دق متنأو .مهعم ككرمأ الكل قيلامع نيب نم اولزناو اوقلطناو

 . ةقلامعلا نيب نم نوينانيقلا اًحنتف . رصم نم نيدعاص اوناك نيح ليئارسا ينب عيمج

 . رصم مادق يتلا روس لخدم يف يتلا (ةليوح) ليوح دح نم قيلامع لواش برضف
 لواش قفشو . فيسلا دحب مهكلهأ بعشلا يقابو ءاّيح قيلامع كلم جاجأ كسمو
 املك ىلعو ةفولعملاو ةنيمسلا ةنسحلا رقبلاو منغلا ىلعو كلملا جاجأ ىلع بعشلاو
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 اناهم ناك ام عيمج اوكلهأ مهنكلو , مهوكلهي نأ اوديري ملو نسح وه (ام لك)

 .:ليس اي كارابو . مهيبعأب الوكرمو

 2.7 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,خاريس نب عوشي ةمكح رفس نم ةثلاث ةءارق

 5.١ -'؟*؟ه ددع

 تا ل ا

 . ميكح لجرل اهطعاو ءراعلا لطبيف كتنبا جوز . كهجو نهل شبت الو نهرذحاف
 اك“ نم كابأ مركأ . اهنمأت الف ةميثأ تناك نإو .اهكرتت الف ةأرما كل تناك نإ

 كتأفاكم يه امو .نكت مل امهالول كنأ ركذا . كتدلو يتلا كمأ سنت الو . كبلق

 نم كقلاخ مركا .هتنهك مركاو , كباق لك نم هللا قتا . كايبر امهنوك نم امهايإ

 00 ملل 0 ها دج 0

 يح ا ا نيكابلا تويب نع
 اي كرابو . اًدبأ ئطخت نلف كلاعفا عيمج يف كبقاوع ركذا 00000

 ..كيس

 م9784 ددع ,7 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 توصب سوطسف حاص اذكه جتحي سلوب ناك ذإو . يئاّبحأ اي ؛:كيس اي كرا

 كاقراو اهو للان كلير يف نق ف فكل .ىقحيلاعلا نإ .. نتلوب اي تسوسوت دقل «ةلفاق لاغ

 قحلا مالك ملكتأ ينكل . سوطسف فيرشلا اهيأ اي سوسوتا مل يننإ سلوب هل

 نأ اذه لجأ نماو. «ةدايزإ هر ومألا هده فرعي اًضيأ .نمافيرغا» كلملاو . .ةماقتسالاو

 . هنع ىفخت تاملكلا هذه نم ةدحاو نأ نا كتييسلا عأل عهمادق ةينالع ملكتأ

 كلملا هل لاقف .نمؤت كنأب ٌفراعل ىننإ .ءايبنألاب سافيرغا كلملا اهيأ اي نمؤتأ



 ه رصنعلا دمر
 54 اس

 ىلثم اوريصي يكل مويلا ينوعمسي نيذلا عيمجلو لب كدحو كل سيل ريثكبو ليلقب هللا
 « مس ايوان اوتك نيدلاو يقينربو ,يلاولاو كلملا ضهنف . تاقاثولا هذه ادع ام

 اًئيش لعفي مل | لجرلا اذه نإ : نيلئاق رحخآلا مهدحلأ ملكي قفط كانه نم اوُحنت الو

 لج رلا اذه قلطُي نأ انكم ناك لق" سوطبسفل سافيرغا لاقف :.رسألا وأ توملا قعتسي

 .كيبع اي كرايو. ,رضنق ايل تدعسي ملول

 .7 حاحصإ .نييشنروقلا ىلا ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 1١-85" ” ددع

 ناك نإ . يدّيس ال مهل انأ لوقأف سانلا رئاس امأو . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 يتلا ةأرملاو .اهكرتي الف «هعم نكست نأ بحت يهو ةنمؤم ريغ ةأرمإ هلو خَأ دجوي

 ريغلا لجرلا نآل .اهلعب كرتت الف ءاهعم نكسي نأ ءاشي وهو نمؤم ريغ لعب اهل

 نإف الإو .نمؤملا لجرلاب رهطت نمؤت ال يتلا ةأرملاو .ةنمؤملا ةأرملاب رّهطُي نمؤملا
 ةقرفلا ديري نمؤي ال يذلا ناك نإو . راهطأ مهنإف تالا ان . نسا امهدالوأ

 اناعد امنإ هللا نإ . رومألا هذهب ةيدوبعلا تحت وه سيل تحألا وأ خألا نأل . قرافُيلف

 لجرلا اهيَأ تنأ وأ . كجوز نيصلخت كنأ ةأرملا اهتيأ اي نيملعت لهف . حلصلا ىلإ

 لك كلسيلف .«برلا هل مسق امك ناسنإ لك نكلو . كتجوز صلخت كنأ ملعت له
 . اهلك تاعامجلا يّصوأ اًضيأ اذكهو .اهيلإ هللا هاعد يتلا لاحلا بسحك ناسنإ

 الف ةلرغلا يف وهو يعد نإو . ةلرغلا ىلإ دعي الف نوتخم وهو لا يعد د

 ىلع ناسنإ لك مقيلف .هللا اياصو ظفح لب «ةلرغلا الو اًئيش ناتخلا سيلف . ن

 نأ ىلع ردقت تنك نإو لب لات داق ةيع فنأو كيعذ نإف هب يعد يتلا ةوعدلل

 .هلل اقوتعم راص دقف ٌدبع وهو انبرب يعذ نم نأل . مدخت نأ كل رتخاف ( قتعت

 اونوكت هلف « نمثلاب متيرتشأ دق . حيسملل ٌدبع وهف رح وهو يعد يذلا كلذكو

 دنع هيلع مقيلف يتوخإ اي هيف يعد يذلا رمألا ىلع مكنم ناسنإ ّلكو . سانلل اًديبع

 . ديس اي كرابو . هللا
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 ("1/5-1/94) ةرصنعلا دعب رشع عباسلا دحألا

 5١-89 ددع ٠١. حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 .رصم ضرأ ىلع ٌمالظ نكيلو ءامسلا ىلإ كدي عفرا ىسومل برلا لاقو

 ضرأ يف فئاكتم ٌمالظ راصف «ءامسلا ىلإ هدي ىسوم عفرف .مالظلا فئاكتيلو

 عيمج امأو . مايأ ةثلث هناكم نم ٌدحأ مقي ملو هاخأ ذحأ ري مل . مايأ ةثلث اهعيمج رصم

 اودبعاف اوبهذا :هل لاقو ىسوم نوعرف اعدف .مهنكاسم يف ءوضلا ناكف ليئارسا

 . مكعم اوبهذيلف مكدالوأ امأ .طقف مكرقبو مكمنغ اوقبأ نكلو .مكهلإ برلا

 . انهلإ برلل اهمدقنتف تاقرحمو حئابذ انطعأ اًضيأ تنأو «نوعرفل ىسوم لاقف

 برلل حبذنل ذخأن اهنم اننأل .انه ٌّدحاو ْفلظ اهنم َقبي الو اًضيأ انناعطق انعم قلطنتلف

 لق بررلا ىسفف . كانه ىلإ غلبن ىتح « برلل هحبذن ام يردن ال نحنو .انهلإ

 دق ىسوم هل لاقف . تومت هيف يل ىءارتت يذلا مويلا يف كنأل .يهجو ىرتف اًضيأ

 1١5-594 ددع ١6 حاحصإ .دّيس اي كرابو ؛لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 ل لاقف“ . اليللا"ف برلا ئل لاق امب كربخأ ىتح تمصا لواشل ليثوماص لاقف

 يف برلا كلسرأو : ليئارسا ىلع كلمتل ٌبرلا كحسم دقو . ليئارسا طابسأ سيئر

 مل فيكف . مهينفت ىتح مهدهاجو م قيلامع لتاقف بهذإ كل لاقو 0 قيرط

 لاقف ."برلا مامأ اًئيدر المع تلمعو « بهنلا ىلع تلبقا كنكل .برلا لوق عمست

 اهب ينلسرأ يتلا قيرطلا يف تقلطناو برلا لوق تعمس دق «ليئوماصل لواش

 حئابذلاو دئاعصلاب برلا ىضري ال ليئوماص لاقف . كهلإ برلل اوحبذيل مرحلا روكبو

 بيرقت نم ٌريخ عامتسإلاو .حئابذلا نم لضفأ ةعاطلا نإف .هتوص عيطي نم لثم
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 . مثالا مظعت مانصألا ةدابعو طخسلا فاّرعلا ةعئيطخك نأل . شابكلا محش

 دق ليئوماصل لواش لاقف . كلملا نم ٌبرلا كلذرف «برلا مالك تلذر كنوكلو

 نم تيشخ ينوكل «كمالك ىلعو برلا مف ةملك ىلع تيدعت ثيح تأطخأ
 كال رار يسيل ىلا راو يح را ننال يرن جمر حا
 ال نأب ّبرلا كلذر دقو ّبرلا لوق تلذر كنأل كعم عجرأ ال لواشل ليئوماص

 هئادر فرطب لواش ذخأف , عجريل ليئوماص دتراو ,ليئازسا ىلع اكلم نورك

 كبحاصل اهعفدو مويل ا ل قّرختف
 اناسنإ وه سيل ةلآل «ريفتسي الو يدكياال يارا ريزع اح ..كنم ريغ ره يذلا

 . ديس اي كرابو .ةروشملا ىلإ جاتحي

 .9 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,خاريس نب عوشي ةمكح رفس نم ةثلاث ةءارق

 ددع 7-١

 كلهت البث ةيّنغْلا عم مالكلا لطت ال .اهكابش يف عقت العل ةينازلا ةأرملا بواحت ال
 ةينازلل كسفن لذبت ال . اًمعض اهرهّب بجشت الئل ءارذعلا يف سّرفتت الو .اهدئاصقب
 رظنت الف . روجفلا ناويد يف بتكتو , ةنيدملا قاوسأ يف متْشُنف كئاريم فلتت العا

 لامج نأل . كل وه سيل يذلا لامجلا يف سّرفتت الو .ءانسحلا ةأرملا يف كهجوب

 . لجر تاذ ةأرما عم مالكلا رثكت ال . رانلاك دقتت اهتّيحمو « نيريثك كلهأ ةأرملا

 . بوجشم مدب ةيواهلا ىلإ ردحنتو ءاهيلإ كبلق ليمب الثل . كثيدح اهعم لطت الو

 ىلإ لزنتو اهيلإ كبلق ليمي القل ءاقيتع اًرمخخ اهعم جرمت الو ء تيب تاذ عم كتت ال
 . ديس اي كرابو .تولملاب اًبوجشم ةيواهلا

 ب9-١ ددع .؟ا/ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 الو . سويلوي همسا هيطسبس دنج نم دئاق لجرل هعم نيرخآ ىّرسأو سلوب مّلسو
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 و
 دالي, ىلإ ةيجوتمو نسسوطنمادرا ةئيدم نم تناك ةبيفس ىلإ انلزن «ريسن نأ ىضق ىلا “#

 . ةنيدملا ىكينولاست نم يذلا ىنودقاملا سوك رطسرا ةنيفسلا ىف انعم لخدو .ايسا

 قلطني نأ هل نذأو «ةمحرلاب سلوب لماع دئاقلا نإو . نوديص ىلإ انلصو دغلا نمو

 ىلع انرد انل ةداضم تناك حايرلا نألو . كانه نم انرس مث . حيرتسيو هئاقدصأ ىلإ

 كانه دئاقلا دجوف .ايقول ةنيدم (ةريم) اروم انغلبو ءايلوفمفو ايقيليق رحب انزجو سربق
 ريست تناك اهنألو ءاهلخاد انسلجأف .ايلاطيإ ىلإ ةهجوتم ةيردنكسالا نم ةنيفس

 مل حيرلا نألو . ةريثك مايأ دعب سودنق ةريزج لباقم انغلب ىتح دهجلابف «ًاليقث اًريس

 انك ذإ دهجلابو «ينومالس ةنيدم لباقم شطيرق ىلع انردف اًميقتسم بهذن انكر تت

 ىعدت ةنيده اهنم ةبيرق تناكو .ةنسحلا ءانيملا ىعدي اعضوم انغلب اهلوح ريسن

 ليس ايدل رابو, دوهبلا مويه موي ءاج أ ىلإ | ينك انامز كانه انكيق -ايشالاط

 حاحصإ . ستنروق لها ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ددع 1١-/0”

 نأ انك ومو ةرتك ءاضغا هيفو جاو كنمللا نأ امك و... يوما اي هديس ايركواب

 ءاضيأ جيتسملا اذكه..«ادخناو دي سافإ «ةريثك :ثناك نإ وب ءاهلك ديمحلا ءابضعأ

 وأ دوهيلا تناك نإ .دحاو دسجل دحاو حورب اندمتعا امنإ اًضيأ انعيمج نحن اننأل

 وه سيل اًضيأ دسجلاو اًدحاو اًحور انبرش انلك و .رارحألا وأ ديبعلا تناك نإ . متألا

 نكأ مل ذإ «دسجلا نم تسل ىننإ لجرلا تلاق نإف . ةريثك ءاضعأ لب ادحاو اوضع

 مل ذإ «دسجلا نم تسل نذألا تلاق نإو .دسجلا نم نوكت ال اذه لجأ نمفأ .اًدي

 ؟ا 2 ري دلك ديفللا "ولو دوبلا نم نوك ال اذه لخلا نمفا ةاثيع. قكأ

 هللا عضو دقف .قشنتسي ناك فيكف ءاًعمس هلك ناك نإو .عمسلا نوكي نيأف
 اًدحاو اوضع تناك اهنا ولو .ءاش امك ءدسجلا ىف ءاضعألا نم دحاو لك نآلا

 نأ نيعلا عيطتست الف .دحاو دسجلاو «ةريثك ءاضعألاف نآلا امأ . دسجلا ناك نيأف

 يل ةجاح ال نيلجرلل اًضيأ لوقي نأ ردقي سأرلا الو . كيف يل ةجاح ال ديلل لوقت
 اهيف نظُي يتلاو . رثكأ اهيلإ ةجاحلاف ةفيعض اهنأ اهيف نظُي يتلا ءاضعألا نكلو .امكيف
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 اهلف ءاهنم ىحتسي ىتلاو «ةلضافلا ةماركلا نيدن اهلف «دسجلا يف ءاضعألا رقحأ اهنأ

 :ةماركلا ىلإ ةجاح الف ةمّركملا ءاضعألا نم انيف ناك ام امأ . لضافلا سابللا عنصن
 دسجلا يف نوكي الثل رغصألا وضعلا ةدئازلا ةماركلاب صحو دسجلا جزم هللا نكلو

 ضرم ىتم ىتح . ضعب يف مهضعب ةيوسلاب ةّمتهم اهعيمج ءاضعألا نوكت لب ماسقنا
 دسج نآلا متنأف .اهعيمج حدمُي ٌدحاو وضع حدُم اذإو .اهعيمج ملأتت ٌدحاو وضع

 .دّيس اي كرابو . مكنكامأ يف ءاضعأو « حيسملا

 1/94-8/5١( ص) ةرصنعلا دعب رشع نماثلا دحألا

 ١-٠١ ددع ١١. حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 كلذ دعبو . طقف ىرخا ةبرض نييرصملاو نوعرفب لزنمل ينإ ىسومل ّبرلا لاقو

 اهتبحاص نم ةأرملاو «هبحاص نم لجرلا لأسيل بعشلل لق مكلسرأ ىتمو « مكلسري
 ناكو .نييرصملا نيعأ يف هبعشل ةمعن يطعي ّبرلاو .بهذ يناوأو ةضف يناوأ

 . بعشلا نيعأو «نوعرف ديبع نيعأ يف رصم ضرأ يف اًدج اًمّركم الجر ىسوم

 لك تومتف ءرصم ىلإ ليللا فصن يف جرخا يننإ برلا لوقي اذكه ىسوم لاقف

 ىحرلا دنع يتلا ةمألا ركب ىتح هيسرك ىلع سلاجلا نوعرف ركب نم رصم ضرأ راكبأ

 الو ءاهلثم نكي مل ءرصم ضرا يف ةميظع ةحانم نوكتو . مئاهبلا راكبأ عيمجو

 . مئاهبلا نم الو سانلا نم ال هناسلب بلك رضي ال ليئارسا ينب يفو .اهريظن نوكي
 كديبع طبهيف . ليئارسا ينب نيب امو نييرصملا نيب ام قرفي ْبرلا نأب اوملعت ىكل

 يذلا هلك بعشلا اذهو تنأ جرخا :نيلئاق يل نودجسيو ىلإ مهعيمج ءالؤه

 برلا لاقف . ميظع قنحب نوعرف مادق نم ىسوم جرخو .جرخا ذئنيحو «كعم

 ىسوم عنصف .رصم ضرأ يف يتايآ رثكا اميكل نوعرف امكنم عمسي ال ىسومل

 ليئارسا ينب لسري ملف نوعرف بلق برلا ىّسقو .نوعرف مادق تايآلا هذه نورهو
 .ديس اياك رابو فيرا نم



 2 نايرف شير

 1١7-5 ددع ١5, حاحصإ .دّيس اي كرابو لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 ىلع ْبرلا حور توتساو هتوخإ نيب دواد حسمو نهدلا نرق ليئوماص ذخأف
 000 ا وصفا ورام اللا ريو
 كديبع اه :هل لواش ديبع تلاقف .ّبرلا لبق نم هبذعي ءيدر حور راصو «لواش

 ءيدرلا حورلا كيلع طلست ام اذإف . دوعلاب برضلا نسحي الجر اوبلطيلف « كمادق

 دوعلاب برضلا نسحي الجر اورظنا :هديبعل لواش لاقف . كنع جرفيف «هيديب برضي
 محل تيب نم يذلا ىّسيل اًنبا تيأر دق :لاقو ناملغلا نم ٌدحاو باجأف .هب ينوتأو

 نسحو «مالكلاب ميهفو براحم لجر وهو .ةّوق اذ اًرابج دوعلاب برضلا نسحي

 ينإف كنبا دواد يل لسرا :هل الئاق ىّسي ىلإ كلملا لواش لسرأف .هعم برلاو «رظنملا
 لسراو «زعملا نم اًيدجو رمخ قزو اًربخ هيلع لمحو اًرامح ىسي قاسف .هجاتحا
 الماح راصو اًدج هّبحأو همامأ ماقو لواش ىلإ دواد ىتأف . لواش ىلإ دواد ديب كلذ

 . ينيعب ةمحر دجو هنوكل كمامأ دواد مقيل :هل ًالئاق ىّسي ىلإ لواش لسرأف . هحالس

 دوعلا ذخأي دواد ناكف «برلا رمأب لواش ىلع ءيدرلا حورلا طلستي ناك ىتمو
 اي كرابو .ءيدرلا حورلا هنع فرصنيو «هل بيطيو لواش نع جرفيف هب برضيو
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 . كيس

 2.5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,خاريس نب عوشي ةمكح رفس نم ةثلاث ةءارق

 ددع 4 4-1١"

 رمخلا لثم ديدجلا قيدصلا .ههباشي ال ديدجلا نأل ميدقلا كقيدص كرتت ال

 اذام ملعت ال كنأل قفانملا ناسنإلاب (رغت) راغت ال .هبرش باط قتع اذإف .ديدجلا

 وجني ال ناسنإلا نأب ركذا لب .هلاح ةحلطصملا ميثألاب (رغت) راغت ال .هترخآ نوكت

 . توملا ةفاخم بهرت الو « لتقلا ىلع ةرذق هل يذلا ناسنإلا نع دعبأ . توملا ىتح

 ٍشامو «خاخفلا نيب ىطختت امنإ كنأ ملعاو «كتّمَّسن فعضت الف «هيلإ توند نإو

 رم تكتل عم 107 نكيلو . كتوق ردعب كلقي كيف ب واج . دياصملا نيب

 نونوكي راربألا سانلا .برلا فوخ يف كقرط عيمجو «ءايقتألا عم كتلماعم
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 ويكحلاو .ةنيدملا رمعت يلاولا ةمكحب .حدتما هللا ةفاخمبو « كتدئام ىلع كءامدن
 . ديس اي كرابو .هبعش ىلع طلستي ميهفلا

 ٠١"-ذ١ ددع ١ حاحصإ .ةيناثلا لوسرلا انحوي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 مهّبحأ انأ نيذلا اهينب ىلإو اًيريك ةراتخما ىلا خيشلا نم . يئابحا اي « ديس اي كراب

 انيف تباثلا قح لا لجأ نم . قحلا نوفرعي نيذلا عيمج لب يدحو انأ تسلو .قحلا يف

 سدد خرم كيتي عرف تلعب و. يوكل ,ةبحاو قحلاب أليح تحرف دقل يننإ تالا خويا

 نأب ءٍءدبلا نم انل تناك يتلا كلتب لب «ةديدج ةيصوب كيلإ بتكأ ينأك ال ءاّيريك

 ىه ةيضولا هذهو ...ءاياهولا بتحب سس نأ ةبغا ىح ةذهو .. اًضعب انقعي بحي

 . لاجدلا حيسملاو لضملا وه اذهو .دسجلاب ءاج حيسملا عوسي نآب نوفرتعي ال ملاعلا

 نَم لكف .الماك اًرجأ اوذخأت نأل لب « متلمع دق ام اوعّيضت العل مكسفنب اوصرتحاف

 ءاذه هميلعت ىلع ميقملا اما .هل سيل هللاف هيلع تبثي ملو حيسملا ميلعت نع زاج

 يف هولبقت الف «ميلعتلا اذهب تأي ملو مكيلإ ًءاج نّمف .هل امه نبالاو بآلاف
 ءايشا يلو . ةثيبخلا هلامعأب هكيرش وهف هيلع ملس نمف . هيلع اوملست الو « مكلزانم

 يتا نأ وجرأل يننإو . دادمو ةفحصب كلذ نوكي نأ ّبحأ ملف . مكيلإ اهبتك ا

 ,ةراتخما كتخأ ونب مالسلا كئرقُي .الماك انحرف نوكيل «ةهفاشم ملكتنو مكيلإ
 .:كينساي كرايو قيما ةمعتلاو

 ددع 3١. حاحصإ .نييناربعلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
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 هذه نإ «لاق يذلا سدقلا حورلا اضيأ انل دهشيو . يتوخإ اي ءديس اي كراب

 ؛ مهلوقع يف يسومان لعجا «برلا لوقي مايألا كلت دعب نم مهيطعأ يتلا ةيصولا



 21 نايرق شير

 نارفع نوكي ثيحو . مهماثا الو مهاياطخ مهل ركذأ و . مهبولق ىلع هبتكأو

 لوخد يف هجو رارفسا يتوخإ اي نآلا انلف .اياطخلا نع نابرق ىلإ جاتحي الف اياطخلا

 ذلا بابلا باجحب نآلا انل ةذّدِج (ةايح) ةويح قيرطو . عوسي مدب سدقلا تس

 ةقثبو حيحص بلقب نآلا مدقتنلف . هللا تيب ىلع ميظع ربح انلو .هدسج وه

 . يقن ٍءام لوسغم اندسجو .ةريرشلا ةينلا نم ةرهطمو ةشوشرم انبولقو «نامإلا

 . سانلا فئاوط ضعب ةداعك انعامتجا عدن الو . ةحلاصلا لامعألاو ٌدولا ىلع ثحلاب

 .دّيس اي كرابو .اند دق مويلا نأ متيأر دق ذإ اميسال ضعب نم مكضعب بلطيل لب
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 (”/84-/07 ص) بيلصلا ديع دعب لوألا دحألا

 ؟؟ ك١ ا/ ددع 2١7 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ناحل را ال 000 ؛ ةيرق

 اذاقفا مكدقتفي هللا نإ :الئاق ليئارسا ع م ا
 ىصقأ يف ماتيإ يف اواو كوك اين هاا وقرا و مكعم انهه نم يماظع اودعصاف

 ليللابو . قيرطلا ىلع مهلديل باحس دومعب راهنلاب مهمامأ ريسي برلا ناكو . ةيربلا

 دومعو راهنلا يف باحسلا دومع لزي ملو . البار 0 رس

 ١-١١ ددع ,11/ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 نيب اولزنو اذوهي اكوس يف اولبتقاف نيب رحلا مهركاسع نيطسلف لهأ عمجو

 روغ يف اولحو اوعمتجا ليئارسا لاجرو لواشو .ميمد موخت يف اقرع نيبو اكوس

 ونبو « ةيحان لبجلا ىلع نيمئاق نويطسلفلا ناك و . نييطسلفلا ةبراحم اوفطصاو ةمطبلا
 ركسع نم رابج لجر جرخف . مهنيب ام يداولاو . ةيحان لبجلا ىلع نيمئاق ليئارسا
 نم ةذوخو ء«ربشو عرذا ةتس هلوط .(تج) تاج نم تايلج همسا نييطسلفلا

 ناقومرجو .:اساحت لاقتم ىفآلا ةسينغ هوو . ساحت نم اًعرد اًسبال 'هسأرب ساحن

 لون طلجك هحمر دوعو .هيفتك ىلع ساحن نم ٌنسرتو «هياجرب ساحن نم
 ماقف .همادق يشمي هحالس لماحو .اًديدح لاقثم ةيامتس هحمر نانسو .كياحلا

 يطسلف انأ اه . اًبرح نوفّصت متج رخ اذامل :الئاق ليئارسا فوفص يف فتهو تايلج
 , ينلتقيو ينلتاقي عاطتسا نإف لإ جرخي ًالجر مكل اوراتخخا :لواش ديبع معئاو

 يطسلفلا لاقو .انومدختو اًديبع انل نونوكت هتلقو هتبلغ انأ نإو . اًديبع مكل نوكت

 لكو لواش عمسف .اًعم لتاقتنل الجر ينوطعأف . ليئارسا فوفص مويلا حضاف انأ

 .كضا كرار اجب ا رفاغ وما عوق  يطسلفلا مالك ليئارسا
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 ددع .؟8 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,خاريس نب عوشي رفس نم ةثلاث ةءارف
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 ةوخ .سانلا مادقو هللا مادق ناسح نهو :لاصخ ثلث ىلإ يسفن تقاتشا

 يسفن تضغبا دقو .نيقفتم اناك اذإ هتأرماو لجرلاو .ءاقدصألا ةّدومو «ةوخإلا

 خيشلاو « باذكلا ينغلاو «يهابتملا ريقفلا :مهتايح يلع تقاضو لاصخ ثلث

 ام . كتخوخيشب اهدجت فيكف .ةمكحلا عمجت مل كابص يف .لقعلا صقانلاو لهاجلا

 لقعلاو «ءامظعلل ةمكحلا نسحأ ام .مايألا يميدقلل مهفلاو خويشلل لدعلا لمجأ

 تدمح دقل .هللا ةيشخ مهتحدمو «يأرلا خايشألا ةمارك .نيمّركملل ةغالبلاو

 يذلا لجرلا .اهب تملكت نكأ مل ةرشاعلاو « يلاب ىلع ترطخ نكت مل لاصخ عست

 ةح اصلا ةأرملا جوزل ىبوط .هئادعأ ةبوقع ىري هتايح يف يذلاو «هترخآ يف حرفي

 وه نم مدخي ملو , هناسل هبلثي مل نمل ىبوط .اًعم رامحلاو روثلاب ثرحي مل يذلاو

 ىبوط .ةعماس انذأ ثّدحي نمو «ةمحرلا دجو يذلا لجرلل ىبوط .هنم رغصأ
 . اهعيمج هذه نم ىلعأ هللا ةيشخ .ةجاحلا همطحت ملو رقفلا هقياضي مل يذلا لجرلل

 الد شا ان اهب كتمتف ,اهءاوو قاطني ىلا كانتألا عديو عاهتوي عل دللا ةيدخ عدي

 ٠ .دّيس اي كرابو .اهريظن سيل هنأل ءاهضفرت

 م1778 ددع ,7/ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ناك ثيح نوريثك هيلإ عمتجاو اًموي هل اوماقأف .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 ةّئنس نم عوسي ىلع مهعنقيو مهدشاني ناك ذإ .هللا توكلم نع مهل نيبو . الزان

 ,همالكل نوغصي اوناك مهنم ٌساناف .ءاسملا ىتح حابصلا نم ءايبنإلا نمو ىسوم

 سلوب مهل لاقف .اًضعب مهضعب قفاوي مل ذإ هدنع نم اوفرصناو .نوغصي ال نورخاو
 لوقي ذإ مكئابأ لباقم يبنلا ايعشأ مفب سدقلا حورلا ملكت نسحل هنإ «ةملكلا هذه

 اورصيي الثل مهنويع اوضمغو مهعمس اولقثو بعشلل اذه بلق ظلغ دقل .نورّيمت

 اذه نكيلف . مهل رفغأف «يلإ اوبوتيو «مهبلقب اومهفيو « مهناذآب اوعمسيو مهنيعاب



 بيلصلا نمر

 رجأتساف ريبيكا . هللا صالخ اذه لسرأ مثألا ىلإ هنأب مك دنع اًمولعم

 نونا اوناك نيذلا عيمج كانه لبقي ناكو . نيتنس هيف نكسو اَتيب هلام نم سلوب هل

 . عنام ريغب اًرهاظ حيسملا عوسي انّبر رمأب ملعيو «هللا توكلم رماب يدانيو .هيلإ
 .دّيس اي كرابو

 . سواتوميت هذيملت ىلإ ةيناثلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 ؟7-٠5 ددع 27 حاحصإ

 لب . طقف ةضفلاو بهذلا ةينا هيف سيل ريبكلا تيبلاو .يتوخإ اي .ديس اي كراب
 :بدر كيسأ  روط قاف ..تاريلل اهنضغفوب «ةياركلا اهضع ,اعبا «هفرطاو يشل ةينآ

 برها . حلاص لمع لكل اًدعتسمو «هّبر ةمدخل حلصي ةماركلل اّيقن ًءانإ نوكي هذه نم

 0 رلاو نامبإالاو ٌربلا بلط يف عساو «ةوبصلا تاوهش عيمج نم

 نيبدؤملا ريغلا ةلهجلا نيكحامملا بتجتو .يقن بلقب انبر نوعدي نيذلا عم

 0 ما
 ةبوتلا مهقزري هللا لعل هنومواقي نيذلا عضاوتلاب ٍبّدؤيل حور ةانأ اذو اًملعم , دحأ

 . هتثيشمل هب اوديصأ يذلا ناطيشلا خف نم نودعتبيو مهسوفن نوظقويو قحلا نوفرعيف
 . كم ايدك زابو

 (*8/8-/886 ص) بيلصلا ديع دعب يناثلا دحألا

 ١-٠١ ددع ١4, حاحصإ .دّيس اي كرابو .جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ةرفحلا مف دنع اولزديف اوعجري نأ ليئارسا ينبل لق :هل لاقو ىسوم ًبرلا مّلكو
 رحببلا ىلع هلباقم اولمتو «ن اوفَص لعَب) نوفسلعب مامأ ءرحبلاو لّدَجم نيب اميف

 لاق مث .ةيربلا مهترصح دقو «ضرألا يف ءابرغ مهنأ ليئارسا ينب نع نوعرف لوقيف

 ةفاكبو نوعرفب انأ دجمتأو . مكءارو ل ل

 نآب رضع كل ريعأو ءللتك ىسوم عنصف .ّبرلا انأ ينأ نويرصملا ملعيو «هشيج

 ا



 1 تايرق شل

 انقلطأ ذإ انلمع اذام :اولاقو بعشلا ىلع هديبعو نوعرف بلق رّيغتف « بهذ دق بعشلا

 ةفمتم هك لم رايس لبكأاو تهيعرشا هعم لخأ و هذا وه ىلع اق اهي ووبع نه ليئارسا

 كلم نوعرف بلق برلا ىسقو .داوق مهعيمج ىلعو « نييرصملا تابكرم عيمجو

 يصف ,ةعيفوو دو اوت ,ع ليئارسا ' وبر امآ .. اكارسا» ىلب زثإ ىف . نتف عرصم

 نوعرف ليخ لك تناكو .رحبلا دنع نيلزان مهوك رداف مهبلط يف نويرصملا

 ,نوعرف اندف . نوفَص لعب لباقم ةرفحلا مف دنع نيلزان هشيجو هناسرفو هتابكرمو

 ىلإ اوخرصو ادج اوفاخف . مهءارو نيلبقم نيرصملا اوارف مهنيعأ ليئارسا ونب عفرو

 ١!- ددع /١0, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 ب"'65

 يتلا ةيعوألا دواد عضوف .فص نتي هيجل ليئارسا فطصاف

 . هتوخا| تاس نع لاس ناكو « فصلا ىلإ ىرجو «بايثلا بناجب هعم تناك

 تايلُج همسا نييطسلفلا فص نم اًدعاص راّبجلا لجرلاب اذإو مهعم ملكتي وه امنيبو

 نإو «دواد هعمسف .هلوقي ناك يذلا لوقلاب اًملكتم «(تج) تاج نم يطسلفلا

 لاجر لاقو .همادق نم اومزهناو اوعزف «رابجلا اورصبا امل ليئارسا ينب لاجر عيمج
 هلتقي يذلا لجرلا نإف .ليئارسا ةحيضفل دعص يذلا لجرلا اذه متيأرأ «ليئارسا

 لاف . ليئارسا يف اًرارحأ هتيب لهأ رّيصيو :هتنبا هيطعيو «اًميظع ّىنغ كلملا هينغي

 , فلغألا يطسلفلا اذه لتقي يذلا لجرلاب عنصي اذام هدنع نيمئاقلا لاجرلل دواد

 . ديس اي كرابو . ليئارسا نع رانلا فرصيو

 "1-5 ددع

 م وا يحال عودا < يملا ةرضخلو برس“
 رما ةوادع الو 1 ارزما ا لأ ما يباررإ هيمي . وذدعلا ماقتنا الو ماقتنا لك ٠ عملا
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 بسلصلا مز

 ا لوف نيّدتلاو دسألا عم ىوأملا نإ . ةأرملا ةوادع نم

 ا تل 0 كرر ا 1 تيبلا يف

 ةأرملا شك سبيل نكلو « ةريثح كل ىووخلا نإ دار ريقي سر و راحوا خيو نيئااخ

 اذكه . خيشلا لجرلا ا ريب لمرلا ةيبار هبشك اياطخلا ةعرق اهيلع طقست . ريغصلا

 ولو . ةريرش ةأرمإ ل امجب عدختتت ال. . عضاوتملا لجرلا دنع اهتاسل ليوطلا ةأرملا يه

 ايي نر را ءءيدر راعو ساق ٌرين هنأل .اههتشت ال , ىنقم اهل ناك

 يديألا شاعترإ . ةريرشلا ةأرملا يه عى بلقلا ةبرضو 3 .اهموق سأر 5

 «ةئيطخلا تأدتبا ةأرملا نم .همّركت الو اهجوز رقؤوت ال يتلا ةأرملا بكرلا راسكناو
 لثم ءاّمكحو اًهجو ةريّرشلا ةأرملل الو اجرخم ِءاملل طعت ال .انلك توم اهلجأ نمو

 ءبتت مل نإف .ئطختو بهذت ةريّرشلا ةأرملا اذكه ءرثكيو بهذي يذلا ءاملا ةرغث

 . ديس اي كرابو .اهطعاو كمحل نم عطقا «كرثا

 ةريإر

 9-55 ددع ,70/ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ناكو ءرحبلا يف ّدحأ ريسي نا عزف تقو راصو .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 ةراشخو قيضب نركب” انريسغ ئرأ ىلإ .لاجرلا اهّيَأ اي :لوقيو مهيلع روشي سلوب

 يتونلل :عمسي ناكف دئاقلا امأ .. اًضيأ انسفلأو لب طقف انكر م قّسشو سيلو :4ةريثك

 حلصت نكت مل ءانيملا كلت نأ لجأ نمو . سلوب مالك نم رثكأ بكرملا بحاصلو
 نكمأ نإو «كانه نم اوريسي كا نقوديرب انغ ن وريتك ناكف «ءاتش اهب تش نا

 ىلإ رظني يذلا سوكينوف ىعديو شطيرق يف يتلا ئناوملا ىدحإ يف اوتشيو اوغلبي

 ريسن انك .مهتدارإ بسح نوغلبي مهنأب اونظو بوبنجلا حير تّبه ذإو 0

 سوديلقروا سوقينفوط ىعدي فصاع بهم انياع به ليلق دعب نمو « شطيرق لوح

 املف . تقفتا لاح ةيال انملسف . حيرلا لباقم تابثلا ىلع ردقت ملو ةنيفسلا فطخف

 الو . براقلا طبضن انردق ىتح داكلابف درك ادواق نعت ةدعلاو ة يرعب الرع

 انلزنأ ءرحبلا طبهم يف عقن الل نيفئاخ انك اننوكلو . ةنيفسلا دشن انلعج هانعفر

 يف انبايث انيقلأ ءرخآلا مويلا يف بعص راّيت انيلع جاه املف .ريسن انك اذكهو «علقلا



 1 نايرق شير

 اًمايأ ءاتشلا ىلوتسا املف .انيديأ يف ةنيفسلا ةعتمأ انحرط ثلاثلا مويلا يفو .رحبلا

 ءاجر لك عطقنا دقو «بكاوكلا الو رمقلا الو ىّرت سمشلا نكت ملو « ةريثك

 متنك ول :لاقو مهنيب سلوب ماق ٍذئنيحف ءاًفيش معطُي ٌدحأ نكي ملو ءانتايح
 هذه نم انوجن انك دقو .شطيرق نم انرس انك امل «لاجرلا اهيأ اي «ينومتعطا

 اًسفن نإ .مغ ريغب اونوكت نأ مكيلع روشأ اناف نآلاو .قيضلا اذه نمو ةراسخلا

 يذلا هللا كالم ليللا اذه يف يل ىءارت دق هنأل ةنيفسلا ىوس كلهت ال مكنم ةدحاو

 دقو .رصيق مادق فقت نأ ٌديتعل كنإ « سلوب اي فخت ال :يل لاقو دبعأ هايإو هل انأ

 «لاجرلا اهي اي اوعّجشت اذه لجأ نمف . كعم نيرئاسلا عيمج ةبه كل هللا بهو

 ةريزج ىلإ حّرطن فوس اننكلو .يل لبق امك اذكه نوكي هنأب هللاب ٌنمْؤم ينأل
 ليس اي ك رايو.,ةدحاإو

 . 5 حاحصإ .نييشنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 هدأ :ه ع ”١-ذ١ا/ ددع

 ينبا وه يذلا سواتوميت مكيلإ تهجو كلذلو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 رةسوتك لك يف ىلغا انك يسلب, ىقلا يلزش وك ركل وهقا : يرلاب نيمالاو بيبحلا

 . الجاع مكيتا ينإف ْبرلا ًءاش نإ يننكل «مكيتا ال ينأب مكنم موق ربكتسا دقو

 لوقلاب سيل هللا توكلم نأل .مهتّوق نكل « مهسفن نوعفري نيذلا لوق ال فرعأل

 . عضاوتملا حورلابو ةّبحملاب مأ ءاصعلابأ . مكيلإ مدقأ نأ نوؤاشت فيكف .ةّوقلاب لب

 نيب هلثم عمسي مل يذلا انزلا اذه لثمو ءانز مكنيب نأ عاش رمألا ةلمج ىلع نإف

 نينيزح نوسلجت الو نوربكتم كلذ عم متناو . هيبأ ةأرمإ ذخأ نبالا نإ ىتح «ءافنحلا

 اًبيرقو دسجلاب مكنع اًديعب ينوك عم انأ امأف .لعفلا اذه لعفي نم مكنيب نم عفتريل

 اوملستو .حيسملا عوسي انبر ةوق عم حورلاب مكعم انأو , حيسملا عوسي انبر مساب

 . حيسملا عوسي انبر موي يف حورلاب شيعيل هدسج كالهل ناطيشلل لعفلا اذه لعاف

 ليي اي كاي و



 بيلصلا ءرهز ل ع

 (”941-//8 ص) بيلصلا ديع دعب ثلانلا دحألا

 م.-١١ ددع ١5. حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوا ةءارق

 .اًدج اوفاخف مهءارو «نيلبقم نييرصملا اوار مهنيعا ليئارسا ونب عفر املف

 تومنل انتجرخا رصم يف روبق نكت مل هنأ لجأ نم :ىسومل اولاقو برلا مامأ اولصو
 مح لوقلا اذه كل لقن ملأ ؟رصم نم انتجرخاو ءاذكه انب تعنص اذامل .رفقلا يف

 تو نأ نم قيرصللا مدحت نا انل يخ هنأ ( نييرصملا مدخن انعد « رصم يف انك

 يذلا برلا صالخ اورظناو اوفق .اوفاخت ال :بعشلل ىسوم لاف .رفقلا اذه يف

 اًضيأ مهورظنت نا نودوعت ال مويلا مهنورظنت نيذلا نييرصملا نإ . مويلا مكل هعنصي

 .ةيرلا مام ىسوم"ىلصو: . نيتك اس: مسأ نونوكت ذإ مكع لئاقي برلاغ ,كبألا ىلإ
 كاصع عفرا تنأو اولحتريل ليئارسا ينبل لق . يمامأ يلصت كل ام ىسومل برلا لاقتف

 هتابك رمو هشيج ةفاكبو نوعرفب دجمتاو «مهءارو اولخديل نييرصملا بلق ىسقم

 هتابك رمو هشيج ةفاكبو نوعرفب تدّجمت اذإ ْبرلا انأ ينأب نويرصملا ملعيو «هناسرفو

 نم ىشمو «ليئارسا ركسع مادق ريسي ناك يذلا ْبرلا كالم قلطنأف «هناسرفو

 ةلحم نيب لخدو .مهءارو فقوو مهمادق نم مامغلا دومع لوحو «مهءارو
 هلك ليللا ءاضف . هلك ليللا ةملظو ةمامغ تناكف .ليئارسا ةلحم نيبو « نييرصملا

 . دّيس اي كرابو . هلك ليللا ٍءالؤهل ٍءالؤه ندي ملو ليئارسا ينبل

 "75-9 ددع /١١. حاحصإ .دّيس اي كرابو «لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 :دوادل لواش لاقف . يطسلفلا اذه عم لتاقتيو قلطتي كدبع نأ لواشل دواد لاقف

 نم براحم لجر وهو ( يبص تنأ كنأل يسال اذه ىلع بهذت نأ عيطتست ال

 بئذو دسأ ءاجف قل اكيق عر كدبع انأ تنك دق :لواشل دواد لاقف . هئابص

 "ا يسلب . عيطقلا نم افورخ اذخاو

 اده نركيلف .انثذو اذيمأ كدع لتق دقف ةلدعاف ع هتبرضو هتيح نم هتطبضف ٠ ( يلع



 1 نايرق شير

 برلا نإ دواد لاقو . ّيحلا هللا فوفص رّيع هنأل ءامهنم دحاو لثم فلغألا ّيطسلفلا

 يىطسلفلا اذه يديأ نم ينيّجني وهف «بئذلا دي نمو ءدسألا دي نم يناّجث يذلا

 هناثث د زاذل ل رات: سبلاو, . كعم ةوكي برلاو .بهذإ :دوادل :لواش .لاقف .. فلغألا

 ملو .هبايث قوف نم هفيسب دواد دلقتو .اًنشوج هسبلأو «هسأرب ساحنلا ةذوخ عضوو

 .دّيس اي كرابو .هنع مهاقلأف « مهيلع اًداتعم نكي مل هنأل , بهذي نأ دواد دري

 2,55 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,خاريس نب عوشي ةمكح رفس نم ةثلاث ةءارق

 ددع ١6-1١

 نطعت ةكئاصلا ةأرملا .ةفعاضم هتايح مايأ نأل ءةحلاصلا ةأرملا لجرل ىبوط
 اهجوز ملكت ةيوقلا ةأرملا .ةحلاصلا هلامعأ نع اًضوع ّبرلا نم فئاخلا لجرلل

 . رينم ههجوو نيح لك ٌديج هبلق ءاّريقف مأ ناك اًينغ .حرفلاب هتايح ينس لّمكيو
 بعشلا ةرثكب ةعامجلا رّمذت .اًدج تفخ ةعبارلا نمو .ءايشأ ةثلث نم يبلق عزف

 د دي ايايعسب نمو: . نناق تووسلا ةاراا .,امه اهلك هده :ةايللا ةرريصو

 ءايطاخلا مقوي ةأرملا نو ءاهراع ىقخت ال اهنأل ءيظع برج ةمئاهلاو ةريكسلا ةأرملا

 هلا نإ ءةحاار اهل سيل نأل .ءةحقولا ىلع ظفحتلا رثكأ .اهيبجاح نم فرعتو

 نم مداقلا ناشطعلا لثم كب ردغت الثل رخأتت الو نيعألا ةحقو ءارو عرسأ .قرست

 , يكتي دوع لك ىلعو «برشي ٍءام لك نمف .ةدرابلا هايملل حوتفم همفو قيرطلا
 . كرابو .ةرجافلا ةأرملا اذكه «هتبعج حاف لبن لك مادقو

 9١١-8 ددع 25 4 حاحصإ ,راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 :لاقو"سلوب باجأف ءملكتي نأ سلوبل ىلاولا امواف . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 راذتعالاب ٌرورسم انأ اذه لجأ نمف . بعشلا اذه يضاق ةريثك نينس ذنم كنأ ملعأ انأ

 ىلإ تدعص ذنم اًموي رشع ينثا نم رثكأ يل سيل نأب ملعت نأ كنكمي ذإ يسفن نع
 نسل ا ياعا مئلا و :لكؤيلايوو لجأ مم ملكنا قتودجت بلو هضنأل كاشروا

 . هب يننوبلثي يذلا ءيشلا كمادق اورهظي نأ مهنكمب الو ةنيدملا يف الو مهلفاحم



 بيلصلا سر 0 ا : 77

 انأ ذإ . يئابآ هلإ مدخأ هنيع هبف .هنع نولوقي يذلا مياعتلا اذه نأب ءاذهب رقم ينكلو
 ىجرتي هاَّيِإ يذلا هللا ىلع ًءاجر يل ذإو . ءايبنالاو سومانلاب تابوتكملا عيمجب نمؤم
 ربان ةمثألاو راربألل نوكت نأ ةديتع تاومألا نيب نم ةمايقلا نأب ؛ تير
 ةريزك نيل دعي اشإلا كفو: اًمئاد سانلاو هللا مامأ هين ةين يل نوكتل اًضيأ انأ دكأ اذه
 انأو لكيهلا يف ءالؤه يندجوف . انابرق بّرقأ كلو ةقدص يطعأل يبعش ينب ىلإ
 اوي دق انبآ نم اومدق اًدوهي اموق نأ ريغ . نيحسا ىف الوب عنج غم ال زياعم
 وأ . مهدنع امب ينوبلثيو «كمادق يعم اوفقي نأ مهل يغبني ناك نيذلا كنئاوا يلع

 هذهب تحص ينأ ريغ ,مهلفحم مامأ تفقو امل يب اودجو بنذ يأ نولوقي ءالؤه
 مكمادق تاومألا ةمايق ءاجر ىلع مويلا نادأ ينأب مهنيب مئاق اناو ةدحاولا ةملكلا

 ريمألا مدق اذا مهل الئاق مههركأ «لامكلاب قيرطلا اذهب افراع ناك هنوكلف سكيليف

 نع هئاقدصأ نم ٌدحأ عنتمي ال نأو ةحارب سلوب ظفحي نأ دئاقلا رمأو مكنيب ام تعمس

 . ديس اي كرابو .هتمدخ

 حاحصإ .نييثنروقلا ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 :+ 1ددع .٠" "7"

 رورشلاب الافطأ اونوك لب مكيأر 5 ينوخإ اي ؛ دّيس اي كراب

 ايالع تعضؤ نإ سلال رو لوفي يتعسس يأ ذكح الو .رخآ ناسلو

 يح فيتم اهلك ةعامجلا عمتجت نآلا ولف .نساملل
 ةنسلالا كابا

 «نونمؤي ال نيذلا وأ نويّمألا لخديو
 مكلك متنك اذإو . اونج ءالؤه نإ نولوقي امأ

 ( مكعيمج نم صحفي وهو ,نمؤي ال نَم وأ َّيَمأ ٌدحاو مكيلإ لخديو نوأبنتت

 ىلع ٌرخي ٍلكنيحف ءهبلق تاّيفخ رهظتو مكلك نم بنؤيو
 :الئاق هلل دجسيو ههجو

 ا * مدعمتجا ام ىتم هنإ يتوخإ اي نألا لوقأو . ل

 وأ نانثا قطنيلف ءام ناسلب قطني ّدحأ ناك نإو .ناينبلل ديلا كن ينم



 : ل نايرق شير

 ءرّسفي نم دجوي مل نإو ءٌدحاو رّسفيلو .اًدحاوف اًدحاو اوقطنيلو .ةثلث رثكألاب

 نم امأ .هللو هسفنل هنيب اميف ملكتيلو . ناسللاب ملكتي يذلا كاذ ةسينكلا يف تمصيلف

 «ٌسلاج وهو رخآ ىلإ يحوأ نإو .اولصفُي يقابلاو ةثلث وأ نانثإ ملكتيلف ءايبنألا
 لك ملعتيل .اًدحاوف.اًدحاو مكلك اوأبنتت نأ ىلع نوردقتل مكنإ . لوألا تمصيلف
 لب سجّسلل وه سيل هللا نأل «ءايبنألل عضخت ءايبنألا حاورأ نإ .اًرعتيو دحأ

 .دّيس اي كرابو .راهطألا سئانك . عيمج يف دجوي املثم . مالسلل

 41١-4”( ص) بيلصلا ديع دعب عبارلا دحألا

 أم1-٠٠ ددع ,77 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 الو ءابرغلا اونزحت ال .هدحو برلل نأ الإ ءلَتَقُي ناثوألل حبذي نم هللا لاق

 , مهوذأت ال ىماتيلاو لمارألا لكو .رصم يف ءابرغ متنك دق مكنأل .مهوقياضت

 مكيلع يبضغ ٌدتشيو مهخارص عمساف «يلا اوخرصو مهومتيذأ نإ مكنأل

 ةضف تضرقأ نإ .اًماتيأ مكونبو «لمارأ مكؤاسن ريصتو .برحلاب مكبرضاو

 نإ .ابر هنم ذخأت الو «نيد بحاصك هل نكت الف «كعم نكاسلا نيكسملا يبعشل

 ًءاطغ وهو هريغ بوث هل سيل هنأل « سمشلا بايغ دنع هيلإ هّدرف كبيرق بوث تنهترا
 الو يضاقلا متشت ال .اًموحر ينوكل هعمسا يمامأ ىَلص نإف . ماني اذامبف .همسجل

 كدالوأ ركب .اهرّخؤت ال كترصعمو كردايب تالغ سوؤر .كبعش سيئر نعلت
 نماثلا مويلا يفو «مايأ ةعبس هّمُأ عم نكيل كمنغو كرقبي لعفت اذكهو . هينيطعت

 . دّيس اي كرابو . نيسّدقم اًسانأ يل اونوك و . هينيطعت

 5-١4 ددع ١ حاحصإ .دّيس اي كرابو «لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 ليئارسا ىرق عيمج نم ءاسنلا تجرخ « يطسلفلا لتق دعب اًعجار دواد ناك املو

 تناكو .حرفلاو لصالصلاو فوفدلاو لوبطلاب نحبسي نهو كلملا لواش نابقتسيل

 لواش. بضغف. . تاوبر دواذو ءافولا لواش لتق :تالئاق نكحضيو نيئغي ءاسنلا
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 ةكلمملاف .افولأ ىل | نيطعأو « تاوبر دوادل نيطعا :لاقو هينيعب لوقلا اذه ءاسو اّدذَج

 حورلا ذخأ كنس نيدو . دواد ضغبي مويلا كلذ نم لواش أدتباف . هل اًضيأ

 لك لثم همادق دوعلاب برضي دواد ناكو . . هتيب يف بنتو هللا لبق نم لواش ءيدرلا

 قارزملاب دواد برضا :لاقو قارزملاب لواش ىمرف « قارزم لواش دي يف ناك و .موي
 نأل دواد مامأ نم لواش عزفو نيتّرم همامأ نم دواد رادتساف . طئاحلا يف هكشاو
 فلأ ىلع اًدئاق هلعجو لواش هنع هدعبأف . لواش نع زاجو .دواد عم ناك برلا

 ( اهعيمج اهعيمج هقرط يف اًميهف ناكو «بعشلا مامأ لخديو جرخي دواد ناكف «لجر

 . ديس اي كرابو .هعم برلاو

 ددع 2.55 حاحصإ .ديس اي كرابو .”خاريس نب عوشي رفس نم ةنلاث ةءارف

 كيلا

 تاذ ةأرملا .ةعونقلا ةأرملا يزاوي نمث سيلو «ّبرلا ةيطع ىه ةحلاصلا ةأرملا

 سمشلا لثم «ةفيفعلا سفنلاب حجارتي ال نزو لكو ؛ةيعلا ىلع ةمعت ىه ءايحتسألا

 جارسلاكو .اهتيب يف اهسولجو ةحلاصلا ةأرملا نسح اذكه . ءامسلا دلج يف ةقراشلا

 صوصف لثم ءاهتيب يف اهسولجب ةحلاصلا ةأرملا لامج اذكه . سدقلا ةرانم ىلع رينملا
 ينبا اي .اهتيب ناقتإب ةليمج اهتاوطخ نوكت اذكه «ةضف نم ةدعاق ىلع بهذ نم

 را لك نم كتصح بلطا .ءابرغلل كتوق لذبتالو كتيبوبش نامز ىلع صرتحا

 نكت الو كتالغ نوكت اذكهو كلسن يف انئمطم كعرز عرزت يكل ةحلاص ةعقب

 جربك يهف ةنرتقملا ةأرملا امأ ءاَئيش دعت ال ةرجافلا ةأرملا . عضوم لك يف كتريشع

 0 ميثالا لجرلا ةصح يف عقت ةقفانملا ةأرملا . اهيلإ نوبرتقي نيذلل توملا

 نيل ىلا ءايسسا ال يا ألا ٠ را طعتف ةحلاصلا

 ساب كا سس لا تن لاو

 . (آ236: 26, 25-14) ةينيعبسلا ةمجرتلا نع ذوخأم صنلا اذه -ه
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 ١59-475 ددع .ه حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 نأ بجوأ هللا :مهل لاقو لسرلا عم سرطب باجأ .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 ىلع هومتقلع ذإ متنأ هومتلتق يذلا عوسي ماقأ انئابآ هلإ نإ . سانلا نم رثكأ عاطُي

 نارفغو ةبوتلا ليئارسا حنمب اميكل هنيميب هّعفرو اًصلخمو اسأر هللا هماقأ اذهف . ةبشخ

 نونمؤي نيذلل هللا هاطعأ يذلا سدقلا حورو «مالكلا اذه دوهش نحنو .اياطخلا

 . مهلتقب نوركفي اوقفطو «بضغلاب نوبهتلي اولعج مالكلا اذه اوعمس املف .هب

 . هلك بعشلا نم مّركمو سومانلا ملعم ليئيامج ىّمسُي نييسيرفلا نم ّدحاو ضهنف
 ليئارسا ونب لاجرلا اهّيأ اي مهل لاق مث .اًريسي اًئيح اًجراخ لسرلا اوجرخي نأ رمأف

 نم نإ . موقلا ءالؤه رمأ يف هولمعت نأ مكل يغبني ام اولمأتو مكسفن ىلع اورذحا

 هعبتف . ميظع ءيش هنأ هشفن نعالاقو (نشادوات) سدوت ماق دق ناك نامزلا اذعن لبق

 الك اوراصو اودّدبت هوعبت نيذلاو لتقف وه امأ .(لجر) ًالجر ةيامعبرأ نم وحن
 . ةيزجلا يف بتتكت سانلا تناك اهب يتلا مايألا يف يليلجلا اذوهي ماق هدعب نمو .ءيش

 مكل لوقأ نآلا انأو .اودّدبت هوعبت نيذلاو تامف وه امأ .هءارو ٌريثك بعش لامو

 سانلا نم لمعلا اذهو ةركفلا هذه تناك نإف .مهوكرتاو موقلا ءالؤه نع اوحنت

 نودجوت مكلعلأ .هليطبت مكنكمي الف هللا نم كلذ ناك نإو «نولوزيو نولحنيف

 اوملكتي ال نأب مهوصواو مهودلجف لسرلا اوعدو «هلوقب اوضتراف .هللا نيمواقم

 نم اوناهي نا اوقحتسا مهنوكل نيحرف مهمادق نم اوجرخف مهوقلطا مث . عوسي مساب

 نعو تيبلا يفو لكيهلا يف ميلعتلا نم موي لك نوأدهي اونوكي ملو «مسالا لجأ

 . ديس اي كرابو . حيسملا عوسي انبرب ريشبتلا

 ددع ١. حاحصإ .يّسلوك لهأ ىلا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 مموج

 مك رئامضب ءادعأو ءابرغ لبق نم متنك نيذلا متنأو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب
 نيب مكميقيل «هتوبو هدسج ندبب مكنيب حلصا نآلاف «ةريّرشلا مكلامعأ لجأ نم

 ءاًئباث مكساسأ نوكي ذإ مكناميإ ىلع متمقأ متنأ نإ «مول الو بيع الب نيسّدقم هيدي
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 ىتلا ةقيلخلا عيمج يف هب زرك دق هنإب متعمس يذلا ليجنإلا ءاجر نع اوعزعزتت ملو
 صقن ممتاو . مكنع مالآلاب حرفأ انأو همداخ سلوب انأ تنك يذلا كاذ .ءامسلا تحت
 انأ تنك ىتلا كلت «ةعيبلا وه يذلا هدسج لجأ نم «يدسجب حيسملا دئادش
 ل يلع وللا لا هللا ةملك لّمكأل مكيف يل لعج يذلا هللا ريبدتك اهمداخ
 ىنغ وه ام مهل نلعي نا هللا ّبحا نيذلا هيسيّدقل نآلا نلعأ دقو « باقحألاو روهدلا
 نحن رّشبن يذلا اندجم ءاجر « مكيف لاحلا حيسملا وه يذلا مثألا يف ٌرسلا اذه دجم

 . حيسملا عوسيب ًالماك ناسنإ لك ميقن يكل ةمكح ّلكب ناسنإ لك مّهفنو مّلعنو هب
 . ديس اي كرابو

 ("78-9 4 ص) بيلصلا ديع دعب سماخلا دحألا

 ١-5 ددع ,#”# حاحصإ .دّيس اي كرابو .جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 رصم نم مهتجرخأ يذلا كبعشو تنأ انه نم دعصاو قلطنا ىسومل برلا لاقو

 اهيطعأ يننإ مهل تلقو «بوقعيو قحساو ميهاربإل اهب تمسقأ يتلا ضرألا ىلإ
 نيينيللا  نيروعألاو نييناعتكلا يري 1 اا قامانأ لسراف اذأو .يكنسعل

 دعصأ ال ينأل ءالسعو انبل ضيفت يتلا ضرألا نيّيسوبايلاو نييّوحلاو نييزرفلاو

 لوقلا اذه بعشلا عمسف . قيرطلا يف مكديبأ الثل «ةبقرلا ظيلغ اًبعش مكنوكل مكعم
 ينبل لق ىسومل برلا لاقو .هيلع هحالس مهنم لجرلا ذخّتي ملو اونزحو ءيدرلا
 اوعزناف مككلهأ ةدحاو ةّرم مكعم تدعص نإف .ةبقرلا ظيلغ ُبعش مكنأ ليئارسا
 لبج نم مهنع مهحالس ليئارسا ونب عزنف . مكل هلعفأ ام ملعأف مكحالس مكنع نآلا

 . كرابو . بيروح

 151-58 ددع :,1/ حاحصإ .دّيس اي كرابو لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 هديبع ني 5 نأ 0 ا
 رس دق كلملا نأ ىسي نب دوادل اولوقيل هديبع لواش رمأو

 هم عيمجو .كب



 1 نايرق شير

 انجل تيرعجاو < نايشت نيكمش ؟ !سورزانآو كاملا اع نوكاربنأب ىكتيعأب اذه ريسيأ

 نأب ءدوادل نولوقت اذكه لواش لاقف .دواد هلاق يذلا مالكلا اذه هل اولاقو لواش

 ركتفاو .هئادعأ نم مقتنيل نييطسلفلا فلغ نم ةفلغ يتئام نكل اًرهم ديري ال كلملا

 انفو فاراذد لاش: كينغ. توبحأف ..:نييطشلفلا .يديأبدواد ىقلي. نأ للملا لوآش

 ماقو مايأ ضعب تضمف . كلملل اًنتخ نوكي نأ دواد نيعأب مالكلا نسحف . مالكلا

 اهعفدو مهفلغب دواد ىتاو « لجر يتئام نييطسلفلا نم لتقو هلاجرو وه اقلطنم دواد

 نأب فوعو.لواش ئارو .هل ةأرمإ هتتبا لاكيم.لواش ةاطعأف . اًنتخ هل نوكيل كلملل

 . كرابو .دواد عم برلا

 255 حاحصإ .ديس اي كرابو ,"خاريس نب عوشي ةمكح رفس نم ةثلاث ةءارق

 55-594 ددع

 يتلا ةقفانملا امأ .ةميكح اهنأب مهعيمج سانلل ىءارتت اهجوز مّركت يتلا ةأرملا

 هتايح ينس ددع نأل اهلج رل ىبوط ةحلاصلا ةأرملا . ذحأ لك دنع فتزعت اهلامجب مقشت
 دي اك ( ماظعلا قحست يتلا ل و ؛ عاضتالاب ةأرمل ةرجاشم . ةفعاضم

 هد ايطالا هذه :ةيبرحلا بهن يدلا"قزبلاك :بتتطو ةيخفولاو ةحئاّيللا"ةأزلا

 يبلق شهدنا دقل . قيضلاب ةويحلا نوكت برحلا سغس يفف . سائلا عيمجل

 ا ,ةجاحلاو رقفلا هباصأ رح لجر ىلع . اًدج ةثلاثلا يف تيّمتغاو نيتاصخب

 هاا لا ملا يقف نئادروسيت ا ىلقو :نينمارك تيهقت ادق: نأ :يؤذ

 الإ و هذهب رثعي مل نإ .اياطخلا نم رجاتلا وجني ةميظع ةواسقب .لتقلا مويل هللا هملساف

 . ديس: اي كابو ؟رنءاثالا كم وبقي الق رامخلا امأ قللت

 ١1-.5 ددع ,ه حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ةريثك حئارجو تايآ لسرلا يديأ ىلع ريصت تناكو . يئاّبحأ اي ؛ دّيس اي كراب

 . ([206, 26: 2-26) ةينيعبسلا ةمجرتلا نع ذوخأم صنلا اذه -5
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 | نيرخآ سانأ نمو .ناميلس درر ميسم يصاب بعشلا يف

 نونمؤي اوناك نيذلاو  مهمظعي بعشلا ناك لب . مهنم وندي نأ ئرتجي ّدحأ نكي
 ىلإ ىضرملا نوجرخي اوناك مهنأ ىتح ءءاسنو لاجر لفحم نودادزي اوناك برلاب

 لحي هلظ نأ ولو ناعمس لبقأ ىتم نوكيل «ةّرسألا ىلع نوحورطم مه ذإ قاوسألا
 اوناك ذإ ءميلشروأ لوح يتلا رخألا ندملا نم نوريثك مهيلإ يتأي ناكو .مهيلع
 ًالتماف . مهعيمج نوأربي اوناكو . ةسجنلا حاورألا مهيف تناك نيذلاو ىضرملاب نوتأي
 يدايألا اوقلأو . ةقدانزلا ميلعت نم مه نيذلا «هعم نم عيمجو اًدسح ةنهكلا ميظع
 سبحلا باب برلا كالم حتف ذئنيح . نجسلا يف مهوسبحف مهوذخأو لسرلا ىلع

 عيمجب بعشلا اوبطاخو «لكيهلا يف اوموقف ءاوقلطنا مهل لاقو «مهجرخأو اليل
 . دّيس اي كرابو . (ةايحلا) ةويحلا تاذ تاملكلا هذه

 . سواتوميت هذيملت ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١-١6 ددع .” حاحصإ

 هلل اًمّدقم ءيش لك لبق نوكت نأ نآلا كلأسأ انأو . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 ءامظعلاو كولملا نع . سانلا عيمج نع ركشلاو عرضتلاو (ةالصلا) ةولصلاو ةبلطلا
 ةنسح ةلصخلا هذه نإف .ةراهطلاو هللا ىوقت عيمجب اًنكاس انداه الديس راحيل

 نآل .قحلا ةفرعم ىلإ اولبقيو سانلا عيمج ايحي نأ ءاشي يذلا انييحم هللا مامأ ةلوبقمو

 لذب يذلا كاذ حيسملا عوسي ناسنإلا «دحاو سانلاو هللا نيب ام طيسولاو دحاو هللا

 اهيدانم انأ تعضو يتلا كلت ءاهتقو يف تءاج ةداهش «ناسنإ لك نع ًءادف هسفن

 . قتلا ناميإب بوعشلل اًملعم ترص دق ينأب ,بذكأ الو لوقأ قحلاو اهلوسرو

 الو بضغ الب ةيقن مهيديأ نوعفري ذإ ناكم لك يف يلصت لاجرلا نأ نآلا بحأو

 يا تلو . فيفعلا سابللا ّيزب اًضيأ ءاسنلا اذكهو . راكفأ

 لامعألاب نكل ءةنسحلا بايثلاب وأ رهاوجلاب وا بهذلاب الو .رعشلا رئافضب ال
 لكبو ءودهلاب ةأرملا ملعتتلو .هللا فوخ تادهاعتملا ءاسنلاب قيلي امك ةحلاصلا

 كتلف لب «لجرلا ىلع رساجتت نأب الو مّلعت نأب ةأرملل نذآ تسلو «عوضخ
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 تزواحت و هتغط ةارملا لب غطُي مل مدآو .ءاوح هدعبو الوأ لبج مدا نإ .ةئداه

 كرابو .ةففعلاو ةسادقلاو ةبحماو نامجالاب اوتبث نإ .اهينب ةطساوب ايحت اهنكل «ةيصولا

 . ديس اي

 (”95-99 ص) بيلصلا ديع دعب سداسلا دحألا

 ١١ -ا/ ددع 2737 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ف اهاتيو ةلخإ يع اهدعبا و كيلا نع اًيراخ اهيبصنوب ةلقلا سوم ليعأت

 ام ىتمو «ةلحما نع اًجراخخ نامزلا ةّبق ىلإ جرخي ّبرلا لأسي نّم لك ناكو .نامزلا

 ةبقلا ىسوم لخدي ناك ىتمو «ةبقلا لخدي نأ ىلإ ىسوم ءارو نورظنيو «هتميخ

 يف مهنم ناسنإ لك نودجسيو مهعيمج نوموقي مهو ةبقلا باب ىلع اًمئاق مامغلا

 عجر اذإو .هبحاص لجرلا ملكي امك ةهجاوم ىسوم ملكي برلا ناك و . هتميخ باب

 نل

 . كيس

 ١-/ ددع ١9., حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 لواش نب ناتانوي امأ .دواد اولتقي نأب هديبع عيمجلو هنبا ناتانويل لواش لاقف

 يذلا لقحلا يف يبا بناج ىلع موقأو جرخأس انأو .اًيفتخم ٍءافخ يف سلجاو رذحاف

 ناتانوي ملكتف .هب كربخأو «هريمض يف وه ام رظنأو « يبأل كنع لوقأو .هيف تنأ

 ئطخي مل هنوكل ,دواد هدبعب كلملا ئطخي ال :هل لاقو . هيبأ لواش عم اًريخ دواد نع

 نآلا اذاملف «تحرفو تيأر تنأو .هدي ىلع ليئارسا عيمجل اًميظع اًصالخ "برلا



 ”ح :ًالئاق فلحو هنبا ناتانوي مالك لواش عمسف .اناجم دواد لتقتو يكز مدب مئأت

 ىلإ هلخدأو ءهلك مالكلا اذهب هربخأو دواد ناتانوي اعدف .لتقُي ال هنإ برلا وه
 كيم اي كرانو . نيل نب ا ماك هديع راع « لواش

 ددع .؛7/ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,خاريس نب عوشي رفس نم ةثلاث ةءارق
١:١ 

 تايم و هلا مامأ نم ا

 فيكف ههيبش ناسنإلا محري ال .هللا نم ةرفغملا بلطي اذامل هبيرق ىلع بضغلا ظفحي

 يذلا (وه نمف) ونمف ءرفغي نأ ديري الو اناسنإ وه ناك اذإف .هاياطخ نع رفغتسي
 نع فك و كالملاو ةيؤاهلا ركذت. < ةوادعلا فرصا تولا رك ذا ,ءاياطخسل كرد
 نع دعبأ . هنع صقني ام هطعأو .هللا مامأ كبيرق ضغبت الو ةيصولا ركذأ . ئيطخت نأ

 ةوادعلا يقلي ةموصخلا ىّوهي يذلا ميثألا ناسنإلا نأل . اياطخلا كنع دعتبتف ةموصخلا

 ةحدم هبش . رثكت ةموصخلا ديزت ام ردقبو . قرتحي رانلا يف هيقلت ام لك .ةوخإلا نيب

 نادقوي نارطقلاو روخبلا .هتاذ عفري هلام رادقمبو .هبضغ كلذك ناسنإلا يديأ

 تحضن نإو « مرطضت رانلا ىلع تخفن نإ . مدلا كفست ةموصخلا ةرثكو ,ناذلا

 ديس اي كرابو: .كدي ىف امهالكو «ًافظت ءام اهيلغ

 :758 + ؟ا/-1؟ 4 ددع 27 4 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 يبكدسح]

 يتلا هتأرمإ ايسوردو سكيليف لسرأ ةليلق مايأ دعب نمو . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 نع امهعم ملكتي ناك ذإو . حيسملا نامبيإ نع هنم اعمسو سلوب ايعدف ةيدوهي تناك

 يل :لاقو افوخ سكيليف ًالتما , ةديتعلا ةنونيدلا يفو ةسادقلاو ٌربلا

 سلوي نما وشر دل قدمت نأ وري نا بألا كبلط يف لسرأ لهم يل راص

 ىلإ «ناتنس هل تلمك املف .هعم ملكتيو اًمئاد هرضحي لسري ناك اذه لجأ
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 دوهيلا عم عنصي يكلف سكيليف امأ . سوطسوف سويقرف ىعدي رخآ ىلإو هعضوم
 .اًسوبحم سلوب كرت افورعم

 ءامظع هملعأف . مايأ ةثلث دعب ميلشروأ ىلإ دعص ةيراسيق ىلإ سوطسف مدق املف

 لسري نأب : ةمعنلا هذه هنم نيبلاط هنولأسي اوناكو . سل وب رمأب دوهيلا ءاس ور ةبهكلا

 مهباجاف .هولتقيل قيرطلا يف اًئيمك اولعج دق اوناك ذإ . ميلشروأ ىلإ سلوب رضحيف

 مكنم نيذلاف . هيلإ ةدوعلل ردابم انأو .ةيراسيق يف ظوفحم سلوب نإ :الئاق سوطسف

 كانه ثكم املو .بنذلا نم هيف ام ّلكب لجرلا اذه اوبلثيو انعم اوردحنيلف مهنكمب

 . ديس اي كرابو .ةيراسيق ىلإ ردحنا ةرشع وأ مايأ ةينامث وحن

 . يكينولاست لها ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١-١١ ددع «(5 حاحصإ

 انبرب مكيلإ عرضتنو يتوخإ اي مكنم بلطن نآلاو .يتوحخإ اي ءدّيس اي كراب

 اميكل هللا اوضرتو اوعست نأ مكل يغبني فيك انم متلبق امك مكنأب « حيسملا عوسي

 يه هذه نإف .عوسي انّبرب مكانعدوتسا اياصو يأ نوملعتل مكنإ .رثكألاب اوديزت
 ناسنإ لك نوكيو «ىنز لك نم نيبنجتم اونوكت نأو .مكتسادق يأ هللا ةدارإ

 ال نيذلا مثألا يقابك ةوهشلا ملأب ال .ةماركلاو ةسادقلاب هءانإ ينتقي نأ فرعي مكنم

 هذه نم مقتنملا وه انّبر نأل .رمألا اذهب هاخأ بصتغيو ٌدحا زواجتي الو .هللا نوفرعي

 نكل :ةليامسلا]ب ةكفني امل ةللاحأ :انننوتتو د لبقسعرم» تكل انلقامك ؟ءانلك عايدألا
 هحور لعج يذلا كاذ .هللا لب «ناسنإلا ملظي سيلف ملظي نم نآلاف .ةسادقلل

 . اهنع مكل بتكُي نأ ىلإ نيجاتحم متسلف ةوخالا ةدوم نع امأو .مكيف سودقلا

 اًضيأ اذكه نولعفت دقو .اًضعب مكضعب اوبحت نأب هللا نم متملعت دق مكسفنأ نم مكنإ

 اودهتجتو اولضافتت نأب يتوخإ اي مكنم بلطأ ينإو .اينوديكامب نيذلا ةوخالا عيمجل
 . مكانيصوأ امك مكيديأب نيّدكم اونوكت نأو مكلامعأب نيلبقمو نينكاس اونوكت نأب

 .دّيس اي كرابو .دحأ ىلإ اوجاتحت الو « نيجراخلا وحن لكشلاب نيكلاس اونوكت يكل



 بيلصلا نمز >آدآههشه 952 ثلا

 (4 99-١5 ص) بيلصلا ديع دعب عباسلا دحألا

 م5١ ددع 8 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق
 يل رهظت ملو بعشلا اذه دعصأ يل تلق دق كنأب رظنا . برلل ىسوم لاقف

 1 اًضيأ ينيعب ةمحر تدجوو مسالاب كتفّرع ينإ تلق دق تنأو . يعم هلسرت

 . كينيعب ةمحر دجأ اميكل كفرعاف «٠ كهجو ينرأ كينيعب ةمحر تدجو دق تنك نإ
 لاقف . كحيرأف ىمامأ قلطنا ىسومل ْبرلا لاقف . ميظع ُبعش اذه كبعش نأ رظنأو
 ارجو دقننلا نارا يفسح انام . انه نم اندعصت الف انعم بهذت ال تنأ نإ ىسوم هل

 عيمج نم كبعشو انأ نيرّيم نوكنو ءانعم بهذت ام دنع الإ كبعشو انأ كينيعب ةمحر
 . اذه كلوق لثم لعفأس ينإ ىسومل برلا لاقف . ضرألا هجو ىلع نيذلا بوعشلا
 لاف . كدجم ينرأ ىسوم لاف . مسالاب كفرعأو ينيعب ةمحر تدجو دق ة ينوكل

 0 نئحتأف . كمامأ ْبرلا مساب وعدأو «كماّدق يتانسح عيمج - رهظأ انأ هللا

 ال هنأل «يهجو ىلإ رظنلا ىلع ردقت ال كنإ اًضيأ لاقو . محرأ نم محرأو «نئحتأ

 رم اذإف . ةرخصلا ىلع مقف يدنع ناكم اذوه ىسومل برلا لاقو .ايحيو ٌرشب يناري
 00-52 . زوجأ نأ ىلإ كيلع يدي لاظأو « ةرخصلا ةراغم يف كلعجأ يدجم

 .كيس اي كرارو ءرظنُي الف يهجو اّمُأ «يئارو ام ىرتف

 48-١٠ ددع ١9, حاحصإ .دّيس اي كرابو ؛لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 ابرض مهيف برضو نييل عيطسلفلا لتاقو دواد جرخف ع« نوكي نأ لاتقلا 5

 ”ملاج وهو لواش ىلع :برلا لق نم ءيكد رلا حورلا ناكو . ةفاغأ نم اويرهف ةميظغ

 ذاؤاد: ترضي نأ لواش دارأف . همادق دوعلاب برضي دوادو . هديب هقارزمو هتيب ىف

 , طئاحلا يف قارزملا كتشاف ل اواش مادق نم دواد برهف . طئاحلا يف هكشيو قارزملاب
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 يحلو هوسرحيل دواد تيب ىلإ اسر ا لسرأف . ةليللا كلت اجنو دواد برهو

 هذه كسفن "جنت مل نإ : اتم ا 9 :
 ٠ ث) : هل أاقو هتأرمإ لاكيم دواد تربخأف . حابصلا يف هولتقي

 مث .اجتو ابراه بهذف ؛ةّوكلا نم دواد لاكيم تردحأف .تُمت اًدغ كنإف ةليللا
 ان

 هتطغو ىزعملا نم اًدلج هسأر ىلع تلعجو ريرسلا ىلع هتحرطو الاثمت لاكيم تذخأ
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 كيور نواف رست هييضوسفلا كال قواد ىدحأبل كمر لواش لسرأف عاد
 (ءاجف) تءاجف .لتقُيل ريرسلا ىلع وهو ىلإ هودعصأ :مهل لاقو دواد اورظنيل اًضيأ

 . لواش كلذب اوربخأف « ىزعملا نم ٌدلج هسأر ىلعو ٌلائمت ريرسلا ىلع اذإو لسرلا
 لاكيم تلاقف .اجنف يودع تلسرأو ءاذكه يب تركم اذامل لاكيلل لواش لاقف

 . دّيس اي كرابو . كتاتق الإو ينيلسرأ يل لاق وه لواشل

 م”.

 جرخا بلاثلا ناسللا . نيريثك ىلتق عدص دق هنأل انوعلم نوكي بلاثلا ناسللا

 نم نيمّركملا ندا لاجر درطو .بعش ىلإ بعش نم مهقّرفو يبسلا يف نيريثك
 اصعلا ةبرض . مهلاومأ نع مهدعبأو نيريثكلا ىبس .كولملا توبب برخو مهلزانم

 سيل نكلو فيسلاب نولوتقملا مه نوريثك . ماظعلا رّسكت ناسللا ةبرضو اًحرج عنصت

 ىبوط .هطخس يف طلتخي ملو «هنم اجب يذلا لجرلل ىبوط .ناسللاب نيلوتقملاك

 نم تاقاثو هقاثوو ساق رين هرين نأل . هقاثوب دّيقي ملو «هرينب دلجي مل يذلا لجرلل

 نيقيدصلاب قرتحت ال .هتحار نم عفنأ ةحار ةيواهلا يفو ءءوس توم هتوم .ديدح
 مهيف رانلا دقتتو هيف نوطقسمي هللا ةيشخ نوكرتي نيذلا لك .رانلا عاعش كقرحي الو

 كمرك جّيسشت امك ءرمتلاك مهسرتفتو دسألاك مهيلع طلستت .عفطنت الو

 ءاّمتخ كبهذو كتضفل عنصإ .اقالغأو اًباوبأ كمفل لعجأ اذكهف . جسوعلاب

 .دّيس اي كرابو . كيضغبم ماّدق عقت الكل طقست نأ نم رذحا .انازيم كتملكلو

 ١-/ ددع .5 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ترّمذت ذيمالتلا (رئاكت) ترثاكت امل مايألا كلت يفو .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب
 لك ةمدخب َنففختسي نك مهلمارأ نأل « نييناربعلا ىلع نوينانويلا ذيمالتلا (رّمذت)

 هيك رن نمل دعبل (قلاقو ولك ذيمالغلا : لفحس وسع انثؤلا لولا اهئ موي
 ةعبس مكنم اوراتخاو «يتوخإ اي نآلا اوصحفاف .دئاوملا مدخنو هللا ةملك كرتن
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 رمألا اذه ىلع مهلكونف .ةمكحلاو برلا حور نم نوئلتممو مهل دوهشم لاجر
 اذهب نصف ,ةملكلا ةفدخ ىلعو (ةالصلا) ةولصلا ىلع نيبظاوم نحن نوكنو
 سرور ابا[ اتلنب ناك دمر سوتافلعسا اوراتغاك لك يبعشلا ءانأ مالكلا

 سوالوقينو ءانامارافو ءروميطو ءروناقينو «سدوكارفو «سوبليفو « سدقلا
 ءديلا مهيلع اوعضو اوّلص الو .لسرلا مامأ اوفقو ءالؤهف .يكاطنألا ليخدلا
 * دع بعسو .اذج ىلشروأ ىف رتكي ناك كيفالالا ددحو: رمت تناك هللا ةملكو
 . ديس اي كرابو .نامبإلا عيطي ناك دوهيلا نم

 . سواتوميت هذيملت ىلإ ىلوألا لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 ١-١6 ددع 2" حاحصإ

 لف :ةتقسألا دينا ىهتشا نأ هنا ةقداع ةملكلاو داو اي كيس اهب كرا

 برش ىلع نمدم ريغ هل هب ولو

 ال ناك نإف ها يما هس . لاول 5

 هناميإ نوكي الو للا يي 2 ا را يح ءاًئسح هسفن تيب ربدي فرعي

 ” سل الا د او

 اوبحي الو ءرمخلا نم راثكالا ىلإ اوليمب الو «نيناسل 00 نيفيفع اون ركيلف

 الوأ اونحتميلف ءالؤهو .ةصلاخ ةّينب نامبالا رسب اوكسمتيلف لب ,ةسجنلا حابرألا

 تاظقيتم تافيفع نكيلف ا يا ساو ع
 7: 95 كلو 5 9 عا هنا ة* وه 1 َس 1

 نويستكي اًنسح اومدخ ذا نإف دقي يلب ريزدلا نيسخلاو ا ل

 ”ةبياعمل لقو . سلا عوسي ناقيإب اريثك ال ل

 ا 2011110
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 (4 4٠05-08 ص) ةيدرولا ةديس ديع لوألا نيرشت رهش نم لوألا دحألا

 /-١٠7 ددع .,9 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نيوكتلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 مكعم يتلا ضرألا ماعنا ّلكو , مئاهبلاو رويطلا نم :مكعم يتلا ةّيح سفن لك عمو

 اًضيأ دابي الو . مكعم يقاثيم ميقأف « ضرألا شوحو لك عمو . كلفلا نم ةجراخلا

 هللا لاقو . 9 ايلا اةكول اكضرأ .تافاؤط نوكي الو « نافوطلا هايم نم محلل يذ لك

 ىلإ مكعم يتلا ةّيح سفن لك نيبو , مكنييو ينيب هلعجأ يذلا قاثيملا ةمالع هذه حونل

 . ضرألا نيبو ينيب قاثيملا ةمالع نوكيو «مامغلا يف يسوق لعجأف .روهدلا لايجأ

 يذلا يقاثيم ركذأو .مامغلا يف سوقلا رهظي ضرألا قوف مامغلا تعفر اذإ نوكيف

 هايم نوكت الو .محل يذ لك نيبو «مكعم يتلا ةيح سفن لك نيبو مكنيبو ينيب
 قاثيملا راكذتل هارأو « مامغلا يف سوقلا نوكيف « محل يذ لك كلهتل اًضيأ نافوطلا

 لاقو . ضرألا ىلع وه محل يذ لك نم «ةّيح سفن لك نيبو هللا نيب ام يدبألا

 . ضرألا ىلع وه محل يذ لك نيبو ينيب هّتمقأ يذلا قاثيملا ةمالع يه هذه حونل هللا

 كيس ايدك رايق

 ددع ,.5 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ميكحلا ناميلس ةمكح رفس نم ةيناث ةءارق

 ا لاف

 اهنوغتبي نيذلاو «ةلوهسب اهنورصيي اهنوّبحي نيذلاو ءدّسفت نلو ةّيهب ةمكحلا نإ

 اهدجي هنوكل «بعتي ال اهيلإ جلدي نم .اهبلط نوهتشي نيذلل رهظتو ءاهنوفداصي
 اناا ىو وهب خيزلا ود ةيطقلا لامك وق اهيف ركفتلا نإ. دايتجاي:ةياب ىلع ةمئاق

 رّوصتت قرطلا يفو .اهقحتسي نّم ةدقتفم ءيجت امنإ مهنأل ءاٌعيرس مه ريغب نونوكي
 مامتهالاف «بدألاو قحلا اهتوهش ةيادب نإ .مهاقلتت ةيؤر لك يفو اًمئادو مهل

 الآ: يذلا ىتلئاءاهعئازش لإ ءاغضإلاو :اهعئارش“ ظفح- اهتّيحمو. ءاهتبحم .بدألاب

 كلاس يكمل ا؟وانيش قاف هللا هلا تم ةديسائفلا زيغلا"”كانمغألاو «دسفي
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 ةيدرولا دحا

 ةمكحلا اومركأف « كلملا بيضقو ربانملا نووهت بعشلا ةالو اي متنك نإف . تدل

 ,يكنع سلا ىفسأ الو تناك .شيك و ةمكحلا يه ام مكر يخأ انأ .دبألا ىلإ اوكلمتل

 اي كرابو .ةماقتسالا زواجتأ الو اًرهاظ اهتفرعم لعجأو اًيدق ناك ام ثحبأ يننكل
 . كيس

 2.54 حاحصإ .دّيس اي كرابو .خاريس نب عوشي ةمكح رفس نم ةثلاث ةءارق

 ددع ٠١ *#-/٠ا5

 ,رهنلا نب ةربخلاو ءاملا ةيقاس هبشك ينإ مث ٠ . رمل الا تبطفأ انأ :ةمكحلا تلاقو

 رمث يورأو' 1 ا سودرفلا نم تجرحخ ةائقلا لثمو

 أو ءضرألا ئاسأ عيمج ىلإ ذأ ديلا ىلإ ىتح هيك : عيمجلل رجفلا لثم

 ةءوبنلا لثم ميلعتلا ضيفأ اًضيأو .برلا ىلإ نيجرتملا عيمج رينأو .نيمئانلا عيمج
 مل ينإ اورظناف . سّدقملا رهدلا ىلإ مهلايجأ ىلإ عطقنأ الو .ةمكحلا يبلاطل اهيقبأو

 . ديس اي كرابو .اًضيأ قحلا بلطي نم عيمجلو لب «يدحو يسفنل بعتأ

 ه4-7 4 ددع .ا/ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ىصوأ امك ةّيربلا يف تناك انئابآ ةداهش ةّبق اذوه اه « يئاّبحأ اي ءديس اي كراب

 عم انؤابا اهلخدأ يتلا هذه ءهارأ يذلا هبشلاب اهعنصيل ىسوم عم ملكت يذلا كلذ

 مهمادق نم مهحرط نيذلا بوعشلا نم « مهل اًثاريم هللا اهحنم يتلا ضرألا ىلإ عوشي

 د سد ل . هللا مامأ ةمحر دجو يذلا دواد مايأ ىلإ ىتح تهتناو

 لاق امك « يدايألا ةعنص يف لحي مل ّلعلاو « تيبلا هل ىنب ناميلس نأ ريغ « بوقعي

 لاق يل نونبت تيب يأف .يمدق تحت ئطوم ضرألاو «ّيسرك ءامسلا نإ :ّيبنل

 ةاسقلا اهْيأ اي ؟اهّلك هذه تعنص يدي سيلأ .يتحار ناكم وه ناكم يأو «برلا

 سدقلا حورلا نومواقم نيح لك يف متنأ . مهعمسو مهبلقب نينوتخما ريغلاو باقرلا

 نيدلا اولتق دق .هولتقي ملو مكؤابآ هدهطضي مل ءايبنألا نم نّمف .اًضيأ مكئابأ لثم



 كح نايرق شير

 ةعيرشلا متلبق نيذلا متنا هومتلتقو هومتملسا يذلا رابلا ءيجم نع اوابناف اومدقت

 .كرابو .اهوظفحت ملو ةكئالملا ةيصوب

 ددع 1 حاحصإ .نييناربعلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
1- 

 اهب عضو يتلا نييواللا ةيربحب لامكلا ناك ولو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 هبش لقي ملو .قداصيقلم هبش رخا ربح ىلإ اذإ ةجاحلا امف «بعشلل سومانلا
 .اًضيأ ةعيرشلا ىف رييغتلا ناك اذكه «ةّيربحلا ىف رييغتلا ناك امك هنأل .«نوره

 انهو ةنات حيقل اة هين مدحت مل ىرخأ ةليبق نيل انإ «هله دي تلق عنلاو

 . ةيربح لا نم ءيشب ىسوم اهفصي مل يتلا ةليبقلا نم اذوهي نم قرشأ انّير نإ حضاو
 نكي مل يذلا قداصيكلم هبش رخآ ربح موقي هنإ :هلوقب اًروهظ كلذ دادزا دقو

 هيلع دهشي دقو .لوزت ال يتلا (ةايحلا) ةويحلا ةوقب لب «ةيدسجلا اياصولا سومانب
 . كرابو . قداصيكلم هبش دبألا ىلإ ربحخلا تنأ كنأ باتكلا
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 (ةءهموع.ه ص) ةعيبلا ديدجت دحأ

 نا < دع اك حاحصإ .دّيس اي كرابو لوألا ارزع رفس نم ىلوأ ةءارق

 نب ايركزو ّىبنلا ياجح ةءوبن بسحك نوحجنيو نونبي اذوهي يبس ونب ناك و
 كولم اتسشحتراو سويرادو شروق ىأرو ليئارسا هلإ يأرب ءانبلا اومٌوقو اونبو ءاودع
 نم ةسداسلا ةنسلا يهو «راذا رهش نم ثلاثلا مويلا يف تيبلا اذه اولمكف .. سراف

 اذوهي يبس ينب ةيقبو نويواللاو رابحألا نام رك مضر كلملا سويراد كلم
 /لبكا يتامو لوم هيام. هللا كور ديدحتل اوزكو عل

 ددعب ليئارسا ينب اياطخ نارفغ لجأل زعم دوتع رشع ينثاو ءافورخ ةيام ب
 .كيس اي كرايؤ.. ليئارسا ينب طابسأ

 با١١-١ ددع 5٠0 حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةيناث ةءارق

 . كيلع قرشي ّبرلا ماركاو «كرون غلب دق هنأل «ميلشروأ اي يرينتسا يموق
 هماركإو ٌبرلا قرشي كيلع . مثألا ىّشغ بابضلاو ءضرألا ىطغ مالظلا نوكل

 كينيع يعفرإ . كقارشإ رون يف كولملاو « كئوض يف بوعشلا ريستو . ىءارتي كيلع
 «نوتأي دعبلا نم كونب «كيلإ نوتآو ,نوعمتجم مهعيمج نأب يرظناو «ٍكلوح

 ىنغ نأل «كبلق جرفنيو نيحرفتو نيرينتستو نيرت ذئئيح . نيّبرتي ةرسألا ىلع كتانبو
 نايدم راقبأ :كيّشغت لامجلا راطقأ .كيلإ يتأت منألا تاّوقو «بكيلإ عجري رحبلا

 فارخ لك ."برلا ةحبستب نيربخم انابلو اًبهذ نيلماح أبس نم نوتأي مهعيمج ءافيعو

 , يحبذم ىلع رافغتسالل نوبرقيو «كنومدخي تؤابان شابك و « كل نوعمجي راديق

 ىلإ مامحلاكو «باحسلا لثم يي ءالؤه مه نم .ةدجمأ يتحبست تيبو
 ياك ةرتاوألا لام ير كو ينرظتنت رئازجلا نأ لجأ نم .مهراكوأ

 يذلا ليئارسا سودقو « كهلإ برلا مسال مهعم مهبهذو مهتضفو دعبلا نم كدالواب

 « كتبرض يبضغب ينوكل ٠ مارست ميصرطو , كراوسأ ءابرغلا ونب ينبيو . كدّجم
 « بوعشلا تاوق لخدتل . قات ألو اًراهنو اليل ل امئاد كباوبأ حتنفتل . كتمحر يتدارإبو

 . كرابو . نوكلهي كل دبعتت ال ىنلا ةكلمملاو بعشلا نأل نوقاسي مهك ولمو



 3 نايرق شير

 15-594 ددع يح سلو ,لوألا نيّيياكملا رفس نم ةنلاث ةءارق

 سدقلا تيب رّهطنو دعصنلف ءاورسكنا دق انؤادعأ اذوه اه :هتوخال اذوهي لاقف

 حبذملاو اًبرخ سدقلا اوأرف « نويهص لبج ىلإ اودعصو شيجلا لك عمتجاف .هدّدجنو
 امك وأ «باغلا يف امك رايدلا يف راجشألا تعنيأو «ةقورحم باوبألاو ءاَسّجنم

 ءاًميظع اًحون اوحانو « مهبايث اوقّرمف .ةمودهم تانيزتلا عيمجو .لابجلا دحأ يف

 قاوبأب اردو «ضرألا ىلإ مههوجو ىلع اوٌرخو مهسوؤر ىلع دامرلا اوٌرذو
 اوبراحيل الاجر ماقأو اذوهي مسر ذقنيح .ءامسلا نكاس ىلإ اوخرصو «تامالعلا

 نيذلا « مهيف بيع ال ةنهك راتخاو . سدقلا وه رّهطي امنبب ىلإ نصحلا يف نينكاسلا

 . سند ناكم يف اهعضوف سيجنتلا ةراجح لمحو سدقلا رهطو « سومانلاب مهتدارإ
 مهلابب ترطخف .هب نولعفي فيك نأب «سندت يذلا دوقولا حبذم يف اورواشتو

 اومدهف .هوسُجَن ممألا نوكل ءدعب اًراع مهل نوكي الثل هومدهي نأب كاف ةركف

 ين يتاي ىتح. «تيبلا لوح.بناج ىلع عوهفم عضوم يف ةراجحلا اوعضوو لكيهلا
 حبذملا اونيو «سومانلا يف بتك امك ةتوحنم ريغ ةراجح اوذخأف .اهنع بيجيو

 يناوأ اوعنصو رايدلا اوسّدقو «هعيمج تيبلا لخاد امو سدقلا اونبو « ًالوأ ناك امك
 . كرابو .لكيهلل ةدئاملاو روخبلا حبذمو ةرانملا اولخدأو «ةديدج سدقلا

 ه 4-7 4 ددع ,/ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 ىصوأ امك ةّيربلا يف تناك انئابآ ةداهش ةّبق اذوه اه . يئاّبحأ اي ءديس اي كراب

 عم انؤوابأ اهلخدأ يتلا هذه ءهارأ يذلا هبشلاب اهعنصل ىسوم عم ملكت يذلا كلذ

 . مهمادق نم مهحرط نيذلا بوعشلا نم مهل اناريم هللا اهحنم يتلا ضرألا ىلإ عوشب

 ةلالااكسم دحتي نأ لآساو :هلثا مامأ ةمحر دعو يذلا دواد.هايأ ىلإ نفح تهتناو

 لاق امك يدايألا ةعنص يف لحي مل ىلعلاو « تيبلا هل ىنب ناميلس نأ ريغ « بوقعي

 لافابكل فرقير توا يافا نسف تشاء اطوم ضراالاو ..« يسرك .ءامسلا نإ :يبنلا

 ةاننقلا اهّيأ اي ؟اهلك هذه تعتص:يدي سسيلأ . ىتحار ناكم وه ناكم ّيأو ع« برلا

 سدقلا حورلا نومواقم نيح لك يف متنأ . مهعمسو مهبلقب نينوتخما ريغلاو باقرلا
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 ةعيبلا ديدحجب دحا

 نيدلا اولتق دق . هولتقي ملو مك ٌؤابا هدهطضي مل ءايبنألا نم نّمف ل

 .دّيس اي كرابو .اهوظفحت ملو ةكئالملا ةيصوب

 ١-١ ددع 8 حاحصإ .نييناربعلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 رابحأ ميظع انل وهف اهلك ءايشألا هذه سيئر نإ مث . يتوحإ اي ءدّيس اي كراب

 ةبقو سدقلا تيب مداخ راصو ,ءامسلا يف ةمظعلا يسرك نيمب نع نم سلج يذلا

 نيبارقلا بّرقيل ماقُي امنإ ءرابحأ ميظع لك نأل .ناسنإ ال هللا اهبصن يتلا قحلا

 اًميقم اذه ناك ولو .همّدقي ام هل نوكي نأ اًضيأ اذهل بجي ناك كلذلو . حئابذلاو

 يف ام ىلع نيبارقلا نوبّرقي ٌرابحأ تناك دق هنأل ءاّربح نوكي ناك امل « ضرألا يف

 تاومسلا ىف ىقلا ءايشألا كات هيش ةوعتخي اوتاك عىيذلا كعلوا 4 سوماملا

 0 0 ا م

 ولو «كاذ نم لضفأ 5 00000 فلا قاغيملا 215 ري امك

 مايأ اه :الئاق مهمولي هنكل يناثلا اذهل ناكم نكي مل مول الب لوألا قاغيملا نوكي

 كليك تيببل ا ضظش58 تيبلو ليتارسا تيل لمكاو برلا لوقي ىتأت

 ضرا نم مهتجرخاو مهيديأب تيديغأ يذلا مويلا يف مهئابآل اهتيطعا يتلا ةيِض ولا

 هذه اماف .برلا لوقي اًضيأ مهب انأ تنواهتف يتيصو ىلع اوميقي مل مهنألو .رصم

 يف يسومان لعجأ «برلا لوقي مايألا كلت دعب ليئارسا تيبل اهيطعأ انأ يتلا ةيصولا

 الو ءابعش يل نونوكي مهو اّهلإ مهل نوكأ انأو . مهبولق ىلع هبتكأو مرت

 نم يننوفرعي مهنأل ؟«بارلا شرعا : الئاق أ .ةايإ الو «هتنيدم نبا د ملعي
 8 م

 ةيصو هلوقبف .مهاياطخ مهل ركذأ الو مهماثآ حماسأو .مهريبك ىلإ مهريغص

 اي كرابو . داسفلا نم بيرق وهف خاشو قتع يذلاو «ةقيتع ىلوألا لعج دق ةديدج

 . كيس



 25 نايرق نيو

 84٠0/8-4١١( ص) ةعيبلا سيدقت دحأ

 ١-١5 ددع 4٠, حاحصإ .دّيس اي كرابو ,جورخلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 كانه عضو نامزلا ةّبق بصنا :لوألا رهشلا نم لوألا مويلا يف ىسومل ّبرلا لاقو

 لخدأو فوفصلا ْفِصو «ةدئاملا لخداو «تروباتلا ىلع اًباجح لبساو ةداهشلا توبات

 اًباجح لبساو «ةداهشلا ةّبق مادق روخبلل بهذلا حبذم عضو ءاهجرس ئضأو «ةرانملا

 ةبق نيب اًضوح عضو . دا يول اا دعما . ةبقلا باب ىلع

 باب ىلع اًباجح لبساو «ةريدتسم رادلا برضاو .ًءام هيف بصو « حبذملاو نامزلا

 ءاهتينا عيمجو اهسّدقو .اهيف ام عيمجو ةّبقلا حسماو ةحسملا نهد ذخو . رادلا

 هن كركم كدلا ننقو نما ا ةوقولا .حبذم حمسماو . .ةسّدقم نوكش
 نامزلا ةّبق باب ىلإ هينبو نوره مّدق مث .امهسّدقو هلفسأو ضوحلا حسماو . سادقألا

 هينب مّدقو . يل نهكيف هسّدقو هحسماو سدقلا بايث نوره سّبلو .ءاملاب مهلسغاو
 مهتحسم نكتلو . يل اونهكيل كاخأ نوره تحسم املثم مهحّسماو مهناصمق مهسّبلو

 اي كرابو .برلا هرمأ (ام لك) املك ىسوم لعفف .مهلايجأل دبألا ىلإ تونهكلل
 . كيس
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 ؟*” 1١ ؟ ددع 2١١ حاحصإ .ديس اي كرابو ,رابلا ايبوط رفس نم ةيناث ةءارق

 كيف رّمعي ىتح ءروهدلا هلإ يكرابو « كتاريخ يف برلل ميلشروأ اي يفرتعإ
 ءيضم ٍءوضب . نيرهادلا روهد عيمج يف يرقتو « نييبسملا عيمج كيلإ ٌدريو هنكسم

 نولمحيو كنوتأي ديعب نم سانجألا . كل نودجسي ضرألا يصاقأ عيمجو .ءيضن

 مسالا نوعدي كيف مهنأل ةسّدقم كدلب نوّدعيو كيف برلل نودجسي «نيبارقلا
 نيكرابم . كوّبس نيذلا نونوكي نينادم « كنولذري نيذلا نونوكي نينوعلم . ميظعلا
 هوك رات يع قالا :بقلد ال وأ نفر نيف رقت كناخ تناانأ :«كووشع ىيذلا

 يسفن اي يكراب . كتمالسب نوحرفيو كنوبحي نيذلل ىبوط .برلا ىلإ نوعمتجيو
 نم يقب نإ يل ىبوط .انهلإ برلا اهدئادش لك نم هتنيدم ميلشروأ صلخ هنأل برلا
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 ةعيبلا سيدعت دحأ

 ناطيح 1 و درمزو توقاي نم بلشروأ باويأ . ميلشروأ رون رصميي نم يتيرذ

 يفو ءاهنوطلبي َّيقن ضيبأ رجح نم اهقاوسأ عيمجو .نيمث رجح نم اهراوسأ
 رهد ىلإ اهيلع هتكلمت ا ىتح اهعفر يذلا ّبرلا كرابت ايولله نونحلي اهعراوش
 .ديس اي كرابو . نيما نيرهادلا

 -؟ ددع .ه4 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,يبنلا ايعشأ (ةءوبن) نم ةثلاث ةءارق

 باا/

 . يقفشت الو يطسبا كبراضم قدارسو «يبلشووأ اي تانميح عضوم يعس و

 . مألا ثري كعرزو ءالامشو. ةنه نيرتكت كنأل. «كداتوأ يتبتو كلابح .يلوط
 . نيحشست ال كنأل يبجمحت الو « نيزخت ال كنوكل يفاخت ال ,ةيرخلا فانلا رمغاو

 كل عصي كدّيس نأل ءاّضيأ هنيركذت ال كلّمرت راعو .هنيسنت كئابص يزخ نوكل
 عيمج هلإ ىعدُيو «ليئارسا سوّدق كصلخمو .همسا ّيوقلا برلا ءاذكه
 يتلا ابصلا ةجوز لثمكو . حورلا ةنيزحلاو ةقلطملا ةأرملا لثم كاعد ّبرلا امنإ . ضرألا

 بضغلاب .كعمجأ ةميظع تامحربو «ٍكتكرت ليلق بضغب «كهلإ لوقي كرتت
 ,كصاخم برا لوف كجعر ةيلبألا تامحرلابو كنع يهجو تفرصا ميظعلا

 . اًضيأ ضرألا ىلع حون هاومأ زوجت ال ناب هل تمسقأ يذلا حون مايأ يف املثم يل هذه

 هاك الاو عضاوتت :لابخلا .نآل كرحزأ الو كيلع بضغأ ال قأي تنسقا اذكه

 . موحرلا برلا لوقي ىنفي ال كمالس دهعو «.كنع اهليزأ الف يتمحر امأ « عزعزتت
 كتاساسأ ُئَيهأو ءارولب كتراجح لعجأ ينإ اه «َّزعتت مل فصاعب ةلصأتسمو ةليلذ
 ءاهلا ةراحيجي كاباوبأو «بصيلا ةراجحب كلوصا ينباو « قرزألا توقايلا ةراجحب

 . كدالوأل مالسلا رثكيو ينم نيمّلعتم كينب عيمج .ةراتخم ةراجحب كدودحو

 . كنم وندي ال هنوكل ميشهتلا نمو « نيفاخت ال كنأل ملظلا نم يدعباف . ينبت ريلابو

 تقلخ اذنأاه . كينكاسل أجلم نينوكتو «ٍبكيلإ نولخدي يتطساوب نودتري نو
 ءانإ لك .داسفلل اًدسفم تقلخ انأو .هلمعل ًءانإ جرخيو اًرمج رانلاب خفني اًعئاص
 .ديس اي كرابو .هنيبجشت ءاضقلا يف كفلاخي ناسل ّلكو « حجني ال كّدض ًالوبجم



 غ2 نايرق شير

 ١-١١ ددع .ه حاحصإ .ىلوألا لوسرلا سرطب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 خيشلا انأ مهنم بلطأ ينإف مكيف نيذلا خياشملا امأ . يئاّبحأ اي ليس“ اي كراب

 هللا ةيعر اوعرإ .رهظي نإ ديتعلا هدجم كيرشو حيسملا مالال دهاشلاو مكبحاص

 لك نم لب ةسجنلا حابرألاب ال «ةّرسملاب لب هركلاب ال ءاّيحور اهودهاعتو مكل ةملسملا
 اولبقت ةاعرلا سيئر رهظ اذإ ىتح ءاحلاص الاثم اونوكتل لب «ةيعرلا بابرأك ال . مكبلق

 طابرب اوحشوتو مكخياشمل اوعضخاف ناّبشلا اهيأ اي متنأو . لبذي ال يذلا دجملا ليلك هنم

 . ةمعن نيعضاوتملا يطعيو نيربكتملا داضي هللا نأل « ضعب مكضعب وحن ريمضلا عاضتا

 ىلع هلك مكّمه اوقلأو . قفاوملا نامزلا يف مكعفرتل ةّيوقلا هللا دي تحت نآلا اوعضتاف

 ىشمتيو دسألاك رأزي مكمصخ ناطيشلا نأب اوركذتو اوظقيت . مككب متهملا وه هنأل هللا

 دقي مالالا هذه نآب اوملعاو '«ناعإلاب نوسضتعم متنا ذإ نآلا ةؤمواقف ...هعلتيي نم بلاط

 عوسيي مئادلا هدجم ىلإ اناعد يذلا ةمعنلا هلإ امأف . ملاعلا يف نيذلا مكتوخإ بيصت

 هذه ىلع انربص اذإ دبألا ىلإ هب تبثنو ىوقتنو دّيأتن نأ اناطعأ يذلا كاذ , حيسملا

 . دّيس اي كرابو . نيمآ نيدبالا دبأ ىلإ ماركالاو ةيالولاو دجملا هلف . ةفيفخلا عاجوألا

 ١-٠١ ددع ,9 حاحصإ .نييناربعلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 سدق تيبو ةمدخلا اياصو اهيف ناكف ىلوألا ةّبقلا امأ . يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 هاك ورع ريكو ةدئاسو ةراساوبق اك تعلم ىلا قرألا"ةئتلا نأ قاع
 ديا تالا تماكتوا 1 نانا وجاثلا "ناديهم: ةلوعادلا ةاقلا نأ + ىسذقلا ١ كيرت هر
 ع نال قلو يع هقاانبلاةةدروراقاو" ته ىف: نيل اانإ اهب ةاكتو::..سدقلا
 هقوفو .اياصولا احولو « تقروأ يتلا نوره اصعو « نملا هيف يذلا بهذلا طسق هيف

 اهنم ةدحاوف ةدحاو نع هيف لوقن نامز وه سيلو نارفغلا ىلع نالّلظملا دجما ابوراك
 . مهتمدخ نومّمتيو تقو لك رابحألا اهلخدت تناك ةجراخلا ةّبقلاف . تنقتأ امك

 يذلا مدلا كلذب ةنسلا يف ةّرم هدحو رابحألا ميظع اهلخدي ناكف ةلخادلا ةّبقلا امأ

 لبس نأب سدقلا حورلا رّبخي , ناك اذهبو . بعشلا بنذ نعو هسفن نع هبرقي ناك

 لاثملا اذه ناك و «ةمئاق ةبقلا هيف تناك يذلا نامزلا ماد ام ىدعب رهظي مل راهظألا



 يركز ةراشب دحأ 6

 ةّن لّمكت نأ ردقت نكت مل يتلا حئابذلاو نيبارقلا هيف برقت تناك يذلا نامزلا كلذل
 تعضُو ةيدسج اياصو يه يتلا لسغلا عاونأو طقف برشلاو لكألاب الإ اهبَرقي نم

 كيس اي .كرايو ,.نووخلا نامز ىلإ

 41١١-4١5( ص) ايركز ةراشب دحأ

 "١7ه ددع /١١. حاحصإ .دّيس اي كرابو ,نيوكتلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 اهكرابأ ينإ .هراس لب «ياراس اهُعدت ال كتأرمإ ياراس ميهاربإل هللا لاقو
 ميهاربا ّرخف .هنم نوجرخي بوعشلا كولمو « مثأل نوكيف هكرابأ اًدلو اهنم كحنمأو

 هراس دلت له وأ ؟ةنس ةيام نبا وه نمل نبا دلويأ :هبلق يف الئاقو اكحاض ههجو ىلع

 هللا لاقف . كمامأ شيعي ليعامسا تيل :هلل ميهاربا لاقو ؟ةنس نيعست ةنبا يهو

 هعم ىقاثيم ميقأو . قحسا همسا وعدتو اًنبإ كل دلت كتأرمإ هراس نإ ةقيقحلاب ميهاربإل

 هتك اوه رابآ اذوه. ..:كتيجفسا لعامبا: ىلعو .,هدعي_ خم هلبسلو اًديَوَع اًدهع
 هميقأف يقاثيم امأ . ميظع بعشل هلعجأو اًسيئر رشع ينثإ دلويسف .اًدج اًدج هرّبكاو

 هباطخ نم هللا غرف املو .ةيتآلا ةنسلا يف نيحلا اذه يف هراس كل هدلت يذلا قحسا عم

 1 ددع ١7. حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ةاضقلا رفس نم ةيناث ةءارف

 .دلت ال اًرقاع هتأرمإ تناك و .حونم همسا ناد ةيرذ نم ًءاعرص نم ٌلجر ناكو

 نيلبحتس كنإف نآلاو .دالوأ ريغب رقاع تنأ اذوه :اهل لاقو برلا كالم اهل ىءارتف

 كنوكل اًسند اًئيش يلكأت الو ءاًركسم وا اًرمخ يبرشت نأ نم يصرتحاف . ابا نيدلتو

 ءمحرلا نم.هلل اًريزن ناؤكي يبصلا نأل يسوم هسأر ىلع دعصت ال اّنبآ نيدلتو نيلبحت

 ينربخي ملو وه نيأ نم هلأسأ ملو اًدج تفخف .هللا كالم رظن ىل رهظو هللا لجر

 ءاركسمو اًرمخ يبرشت ال نآلا نمف . اًنبا نيدلتو نيلبحت تنأ اذوه يل لاق لب « همساب

 . هتامث موي ىلإ ىتح محّرلا نم هلل اًريزن نوكي ىبصلا نأل ءاّسند اًئيش ىلكأت الو



 انيلإ يتأي هتلسرأ يذلا هللا لجر نأب «بر اي بلطأ يننإ :الئاق ّبرلا نم حونم بلطف

 ,حونم توصل برلا باجتساف .دلوي نأ ديتعلا يبصلاب عنصن اذام انملعيو اًضيأ

 . اهدنع اهلعب حونم نكي ملو .لقحلا يف ةسلاج يهو ةأرملل اًضيأ برلا كالم لسرأو

 يف ىلإ ًءاج يذلا لجرلا يل رهظ دق اه :هل تلاقو اهلعب وحن تَعَسو ةأرملا تعرسأف
 كل و :هل لاقو لجرلا ىلإ ىتأو هتأرمإ عم قلطناو حونم ماقف . مويلا كلذ

 لق ٠ 0 ايا وه انأ لاقف . ةأرملا هذه عم تملكت يذلا لجرلا

 هتلق (ام لك) املك برلا كالم لاقف . هلامعأ يه امو , يبصلا رمأ وه ام يل

 ب ا اا نم لكأت ال .هنم صرحتلف هنع ةأرملل
 دس اي كرابو,هيايترما اع ففي ءانخ اعش لكان الو اكسو اربع

 ١) ١-١١ ددع ١., حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لوألا كولملا رفس نم ةثلاث ةءارق

 مسا ناتأرمإ هلو اناقله همسا مارفا لبج نم ميفوص ميتامار نم لجر ناكو

 ناكو .نونب اهل نكي ملف ةّنح امأ .نونب ةّنفل راصف .ةّنف ىرخاو «ةّنح ةدحاولا
 يف توؤابصلا برلل حبذيلو دجسيل « نيح ىلإ نيح نم هتيرق نم لجرلا كلذ دعصي
 اناقله حبذو ٌموي رضحف . برلا ةنهك ساحنفو ينفَح يلاع انبا كانه ناكو .وليش
 ةدحاو ةصح ةنح ىطعأو . اًضّصخ اهتانبو اهينب عيمجلو هتأرمإ ةّنفل ىطعأف . ةحيبذ

 اهيضاشسابف  تحمتا# و هايمتعا يلا قلك دقو تح اسي ناك هنأ انعم

 يف ةنس لك ةّنف لعفت تناك اذكهو .اهمقعأ ّبرلا نوك نم اهنزحت اميكل اًريثك
 هلع تلكلت بايجطم تناك ككهر» ةسرلا كي لإ دق دمعت تناك يذلا ثقارلا
 يمعطت مل كلاب امو ةيكاب ٍتنأ اذامل ةّنح اي :اهلعب اناقله اهل لاقف .اًكيش بلطت ملو
 نإ دعب يرد ةكس تماقف» نيني ةرشغ عم فل) ةيخانأ اه كبلق نوحي اذاملو. + ايش

 ىلع يسرك ىلع اًسلاج نهاكلا يلاع ناكو . تبرش نأ دعب نمو «وليش يف تلكأ
 سو حر مامأ يلصت تلعجو سفنلا ةّرُم تناكف ةّنح امأو كسا فيستا

 عوضخ ىلإ اًرظن ترظن ينإ توؤابصلا ّبرلا اهّيُأ :تلاقو اًرذن ترذنو .ةيكاب

 لك برلل هلعجأ ينإف « لجر عرز كتما حنمتو « كتما ىسنت الو ينرك ذتو « كتما
 : كرابو . هسأر ىلع دعصت ال ىّسوم لاو «هتايح .مايأ



 اي ك ز ةراشب دحأ ش ه١

 ١-١١ ددع ,ا/ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف
 ص نيك سا نب

 رهظ دحملا هلإ نإ :اوعمسا انؤاباو انتوخإ لاجرلا اهيا اي . يئابحا اي « ديس اي كراب

 خا :هل 1 ل ا

 0 وا اين واو

 هنأ ريغ مدق عضوم الو ,اثريم اهيف هطعي ملو , مويلا متنأ اهنكاسلا ضرألا هذه ىلإ

 نإ :الئاق هللا هملكف ءدلو هل نكي مل امنيح .هعرزلو هل اهثريل اهايإ هيطعي هنأب هدعو

 بعشلا و. .ةنس ةرابعيرا هبلإ قوساوز هكوتيسمل . ةبيرغ ضرأ يف اًيرغ نوكي كلسن

 نوح ركب فلل دعي نمو ..ةللا لوقييةيلع ىنطقا انا «ة ب ةريعلاب هيدي يذلا

 0 ايلا ناكر م ةوعابو فس وي اودسح

 عيمج ىلعو رصم ىلع اًسيئر هماقأف , رس نام اروع ل دان يالا يا داطعو

 : كيس اي كرايو ..هعي

 ددع 8 حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 كلوي

 ناك نم لك الو ءاطوقس طقست مل هللا ةملك نإ مث . يوعز اي هلتساو كراب

 مهعيمج مه اًضيأ ميهاربا عرز نم مهنأ لجأل الو .يليئارسا وه ليئارسا لآ نم
 ءانبأ مه دسجلا ءانبأ سيل نأ اذه ىنعم ٠ لمستلا كل عدي قسسايشإ ليق هنآل قوتي

 يف يتا أ ينإ .ةملكلا هذه يه دعوملل نأل ؛ الست نويسحي دعوللا ءانبأ نإ ل هللا

 عم اهل ناك ذإ .اًضيأ اقفرلو لب «طقف يه تسيلو .نبا ةراسل نوكيو نامزلا اذه

 مارش وأ اًريت لمعي تأ. لبق نمو ؛اهيدلو دلت نأ لبق .نعو .ةدحاو ةجيز قحسا انيبأ

 ريبكلا نإ ليق دق هنأل ءاعد يذلاب لب «لامعالاب ال تبثي يذلا هللا رايتخا نابف مدقت

 لوقت اذامف .وسيع تضغبو بوقعي تيبحأ ينإ :بتح امك «ريغصلل ادبع نوكي



 عهد؟ نايرق شير

 ننحتأو . محرأ نم محرأ ينإ :اًضيأ ىسومل لاق هنإ .اشاح . هللا دنع اًملظ لعلأ :نآلا

 هللا ديب لب «ىعسي نم ديب الو ءاشي نم ديب نآلا رمألا سيلف .نئحتأ نم ىلع
 , يتوق كب رهظأ يكل كتمقأ اذهل يننإ :نوعرفل باتكلا يف لاق هنإف .موحرلا

 . ءاشي نم ىلع وسقيو ءاشي نّم اَذِإ محري وهف . اهلك "ضرألا يف يمساب دانثلو
 لك نازل "ايبا اي ركلا نمف ىضشع عراق. ننكأ بع وز انامل كوش ةلايضن

 طلسم يروخافلا سيل وأ .اذكه ينتلبج اذامل اهلباجل ةلبجلا لوقت له .هللا بواحت
 . دّيس اي كرابو .ناوهلل ًءانإو ةماركلل ًءانإ ةلبجلا نم عنصي نأب هنيط ىلع

 4١( 54 ص) ءارذعلا ميرم ةراشب دحأ

 راذأ نيرشعو ةسمخ يف امك تاوءارقلا بلطأ

 41١-!41( 84 ص) ءارذعلا ميرم ةرايز دحأ

 ١-٠١ ددع .؟ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,لوألا كولملا رفس نم ىلوأ ةءارق

 ينتحّرف كنأل يئادعأ ىلع يمف عستإ .يهلإب ينرق عفتراو برلاب يبلق ٌرتعا
 الف .انهلإ لثم عينم الو هريغ ٌّدحأ سيل نوكل ّبرلا لثم ُسودق سيل هنإ . يصالخب

 هلق:ةفارغملا كمر .هللا نأل . مكهاوفأ نم ملظلا جرخي الو مئاظعلاب اوقطنت نأ اوديزت

 جاتحاو .ةّوقلاب اوقطنمت ءافعضلاو «ةربابجلا يسق ترسكنا .همامأ ليحلا حلصت

 «تعبشو تدلو رقاعلا .مهنع َلُضف عايجلاو ءزبخلاب مهسفنأ اوركي نأ عابشلا
 برلا .دعصيو ميحجلا ىلإ ردحُي « ييحُيو تيمي برلا . تفعض دالوألا ةريثكلاو

 ةلبزملا نم سئابلا عفريو «بارتلا نم نيكسملا ميقي .عفريو عضي .ينغيو رقفي

 عضوو « ضرألا قامعأ برلا رتس .ةماركلا يسرك هثرويو ءءامظعلا عم هسلجيل
 ,(نونكسي) نوتكسي ةملظلا يف نوقفانملاو «هيرهاط مادقأ ظفحي .اهيلع ةنوكسملا

 برلا: .ءامسلا.نم.مهيلع دعريو «هيرمرمم رسكي برلا .هتوقب راّبجلا رّبجتي ال هنأل

 .دّيس اي كرابو .هحيسم نرق عفريو .هكلمل ةّرعلا بهيو ضرألا راطقأ مكاحي



 ءارذعلا م رم ةرايز دحا

 ١؟-و ددع .5 حاحصإ .دّيس اي كرابو . يناثلا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 ملف . ّبرلا توبات ىلإ لخدأ فيك :لاقو برلا مادق نم مويلا كلذ دواد عزفو
 مودا ديبوع تيب ىلإ هب ةلطناف .دواد ةيرق ىلإ هيلإ هللا توبات لحدي نأ دواد شي

 ا مس 32 ع ام ع 3

 را دلرابوب .ريشأ هللا ناقل دود ديرع تيب يف انرلا ترربات ضاق .. ينام
 نإ :هل نيلئاق كلملا دواد اوربخأف .برلا توبات ببسب هتيب لك و يناتّيجلا مودأ ديبوع

 .ديس اي كرابو .حرفب دواد ةيرق ىلإ مودا ديبوع تيب نم برلا توبات دعصاو

 أ١ ؛-ه ددع .ا/ حاحصإ .دّيس اي كرابو ,ناميلس ةمكح نم ةثلاث ةءارق

 جورخلاو وع ةضاو ملاعلا ىلإ دحأ 5" لوعم نإ .رخآ ةلوم هل نسل كلل نإ

 ينءاجف توعدو يكفل جور ل يطغأت تاهفا اذه لجأ ىف «فاوضلاب ةيحاو

 اًئيش ةتبستحا ام ىّنْغلاو .ربانملاو كلملا بيضق نم رثكأ هب تيضتراف . ةفرعملا حور

 . ريسي لمرك اهيمامأ هلك .يهذلا نأ .. نيملا رهوتاب ايقيداس الو ,اهتسياقم يف

 ير . ةروصلا نسحو ةيفاعلا نم رثكأ اهُنببحأ . 0000

 ةورثلاو . اهلك تاريخلا اهعم ينتءاجف .دماخخ ريغ ةمكح لا عاعش نأل «روتلا نم ديزأ
 مدقأ اهنأب ملعأ ملو اهمّدقتت ةمكحلا نأل ءاهلك هذهب تررسف : اهيديب ىضحت آل ىلا

 اهنأل اهتورث مكنع يفخأ الو «دسح الب هيطعأف شغ الب كلذ تملعت ذإف . لكلا نم

 .دّيس اي كرابو . صقني ال ربك سانلل

 ١/-با ددع ,.5”7 حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 نع لوقيو جتحي لعجو هدي سلوب طسب كلذ دنع . يئابحأ اي ءدّيس اي كراب

 ىلا يسن نظأ دق (ابيرغأ) افيرغأ كلملا اهيأ اي . هينا ياي فس م كروي

 ىواعد عيمجب ملاع كنأب اًكراع ينوكل اميسال « كمادق مويلا جتحا ينوكل ٌديعس

 وهيلا نأل خور ةانأب يل عمست نأ كنم بلطأ اذه لجأ نمف : مهننسو دوهيلا



 4 نايرق شير

 يتمأ يف ٍءدبلا نم يل تناك يتلا يابص ذنم يتريسب اودهشي نأ اودارأ نإ نوفرعي

 نييسيرفلا ميلعت يف تشع دق ينأب نوملعيو ميدق نم ينوفرعي مهنوكل . ميلشروأ يفو
 هنأل «مكاحُمو مئاق انأ هللا نم انئابآل ناك يذلا دعولا ءاجر ىلع نآلاو . قئافلا

 . اًراهنو اليل ةبظاوملا تاولصلاب هيلإ اوغلبي يكل ةليبق رشع انثا عقوتت ءاجرلا اذه ىلع
 اذام (ابيرغأ) افيرغأ كلملا اهّيأ ايف . دوهيلا يديأ نم مالم انأ هنيعب ءاجرلا اذه ىلعو

 يريمض يف تيون لبق نم انأ ينإ . ىتوملا ميقي هللا نأب نمٌؤن نأ يغبني امأ . نومكحت

 يف اًضيأ كلذ تلعف دقو .يرصانلا عوسي مسا ٌداضت ةريثك تاّداضم لعفأ ينأ

 . ةنهكلا ٍءامظع نم هتلبق يذلا طلستلاب نيريثك نيسيّدق نجسلا يف تيقلأو ميلشروأ

 لك فب عيبدعأ تبكو . ءيهومست» نيللا تلك راش... نولغقت مهضعب ناك ذو

 يذلا دئازلا بضغلابو . عوسي مسا ىلع اوفّدجي يكل مهبصتغأ تنك ذإ .لفحم

 ىلإ اًقلطنم تنك ذإو . مهداهطضال رخأ ندم ىلإ جرخخا تنك مهيلع هنم اًكلتمم تنك
 راهنلا فصن يف ترصبأ « مهرمأو ةنهكلا ءامظع ناطلسب رمألا اذه لجأ نم قشمد

 يعم ناك نم لك ىلعو يلع قرشأ دق نأب « كلملا اهّيأ اي ءءامسلا نم قيرطلا يف

 يل لوقي اتوص تعمسو ضرألا ىلع انعيمج انطقسف . سمشلا ءوض نم لضفأ ٌءوض
 تلقف . كوشلا سفرت نأ كيلع ٌُبعصل هنإ . يندهطضت اذامل لواش لواش :ةّيناربعلاب

 هدهطضت يذلا يرصانلا عوسي وه انأ :انّير يل لاقف الس اي كنا وما وعلا

 كميقأ يكل يأ ؛«كل ترهظ رمألا اذهل ينإف كيلجر ىلع مق :يل لاق مث . تنأ
 بعش نم كيجنأو .ينارت نأ ٌديتع تنأ ام ىلعو «ينتيأر ام ىلع اًدهاشو اًمداخ

 نم اوعجري اميكل « مهنويع حتفتل مهيلإ كلسرأ نيذلا نيرخآلا بوعشلا نمو دوهيلا

 ةعرقلاو اياطخلا نارفغ اولبقيو .هللا ىلإ ناطيشلا ناطلس نمو «ءايضلا ىلإ ةملظلا
 .كرابو 0 ناميالاب نيسيدقلا عم

 ددع ١. حاحصإ . سسفأ لهأ ىلإ لوس رلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 ١2-1

 عيمج ىلإ هللا ةئيشمب حيسملا عوسي لوسر سلوب نم .يتوخإ اي ديس اي كراب



 فس وي يرام نايب دحأ ل

 هللا نم ةمعنلاو مكعم مالسلا « حيسملا عوسيب ةينمزملاو نيسيدفلا « سسفأ يف نيذلا

 ّلكب انك راب يذلا حيسملا عوسي انبر وبأ هللا كرابت .حيسملا عوسي انّبر نمو انيبأ
 نوكدل , ملاعلا ءاشنإ لبق نم هب انبختناف امك . حيسملاب ءامسلا يف ةيحور تاكرب

 نّسح امك حيسملا عوسيب نينب ةّبحاب هل انمسرف قبسو .بيع ريغبو نيسيدق هماذق
 ,صالخلا هب انل دجو يذلا هبيبح ةطساوب انيلع ضافأ يتلا هتمعن دجم حدمُيل . هتئيشل

 مهف لكبو ةمكح لكب انيف تلضافت يتلا هتمعن ىنغك «بونذلا نارفغ همدبو

 ةنمزالا (ءلم) ولم ريبدت هب لعفيل هّعضوف مدقت يذلا هتئيشم رس انملعأو .حورلا

 نحن انبختنا هبو . ضرالا يف امو ءامسلا يف ام لبق يذ نم ءيش لك حيسملاب ددجتيل

 يأرك (ءيش لك) يشلك لعفي يذلا كاذ اذه ُبحأ دقو ءانمّسوف مدقت امك

 متنأ هب متعمس يذلا «هدجم ٍءاهبل حيسملاب انرشبف انقبس نيذلا نحن نوكنل « هتكيشم

 سدقلا حورلاب متمتو متنما هبو «مكتايح ةراشب وه يذلا قحلا صالخ اًضيأ

 اي كرابو .هتمارك دحجمو «نويحي نيذلا صالخل انثاريم نوبرع وه يذلا «هب دوعوملا
 نيل

 . كيس

 (5417 صر) انحوي داليم دحأ

 (:١5-ةعغ1ا/ ص١ فس وي يرام تكايب دحأ

 4-١ددع /1١, حاحصإ .دّيس اي كرابو .ددعلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 تيبل اًضع ءاّصع مهنم ذُحو ليئارسا ينب ملك :هل لاقو ىسوم ّبرلا مّلكو

 ىلع لجرلا مسا بتكاو .اًصع رشع ينثا مهئابآ تيبل « مهئامظع لك نم ءابآلا
 ؛مهئابأ تويب اصع لك نأل .يوال اصع ىلع هبتكا نوره مساو «هاصع

 هراتخا يذلا لجرلاو . كانه مكدعاوتأ ثيح ةداهشلا مادق نامزلا ةّبق يف مهلعجأو

 ينبل ىسوم لاَقف . مكيلع نورّمذتي نيذلا ياسا نتي نت .دعباو .هاصع قروت
 تت



 ك1 كايرق شير

 رشع ىنثا هببأ تيب نع طبس سأر لك اًصع اًصع مهئامظع' عيمج هاطعأو :ليئارسا
 ةَبق يف برلا مامأ يصعلا ىسوم عضوف .مهيصغع نيب ام نوره اصعو .اًصع

 دق يوال لآل يتلا نوره اصع ىأرف ةداهشلا ةّبق ىسوم لخد دغلا يفو .ةداهشلا

 عيمج ىلإ برلا مادق نم مهلك ّيصُعلا ىسوم جرخأف .ازول ترمثأو اقرو تجرخأ
 .دّيس اي كرابو .هاصع مهنم هلك ذخأو كلذ اوآرف . ليئارسا ينب

 أ١"-4 ددع ١5, حاحصإ .دّيس اي كرابو «لوألا كولملا رفس نم ةيناث ةءارق

 خويش تجرخف .اذوهي محل تيب ىلإ ىتأو برلا هل لاق امك ليئوماص عنصو
 بّرقأل تعج امنإ .مالسلل معن لاقف ؟كئيجم مالسللأ :هل اولاقو هئاقل ىلإ ةيرقلا

 مهاعدو هينبو ىسي ليئوماص رهطو .ةحيبذلل يعم اولاعتو ءاورهطتف «برلل ةحيبذ
 لاقف ؟هحيسم ُْبرلا مامأ له :لاقو باّيلأ ىلإ ليئوماص رظن اوتأ املف .ةحيبذلا ىلإ

 تسل ينإ .هتلذر دق ينأل «هتماق عافترا ىلإو هرظنم ىلإ رظنت ال :ليئوماصل ّبرلا

 ىسي اعدف . بلقلاب رظنأ انأو نيعألاب رظني ناسنالا نوكل «ناسنإلا رظني امك رظنأ

 لاف .اماش ىسي مّدَقَف .اذه برلا ديري ال هل لاقف . ليئوماص ىلإ همّدقو بادانيبا

 مل ليئوماص لاقف .ليئوماص مادق هينب ةعبس ىّسي مّدقف .اًضيأ اذه برلا وهي مل

 قيدديقالءااقجب ع دال وألا كهتنا دقأ : ىشيل .ليئوماض لاق مث ..ءالؤهب بنرلا_-ضري

 ىتح عجرأ ال ينوكل هرضحأف لسرأ ىّسيِل ليئوماص لاقف . منغلا ىعري وهو ريغصلا
 .رظنملا نسح وهو «ناتليمج هانيعو رقشأ ناكو «ءهب ىتأ لسرأف .انهه ىلإ يتأي
 نهدلا نرق ليئوماص ذخأف .وه اذه نأل هحسماف مق :ليئوماصل ْبرلا لاقف

 نب 395-١ ددع 2” حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايمرإ ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 ليا زسا كي ىلع ي«تملكم كيلا حلالا ءلوقلا اهيفأو ءايأ تاع اقوه أه

 تابن دوادل تبنأ «نامزلا كلذ يفو مايألا كلت يف .برلا لوقي اذوهي تيب ىلعو



 لفهس ول يرام نايب دحا

 بلا هنوعدي يذلا مسالا وه اذهو .ءودهلاب نكست ميلشروأو ءاذوهي صلخي
 تيب يسرك ىلع سلجي نبا دوادل مدعي ال :برلا لوقي اذكه نإف .انقيذص
 دعصُيو «دوقولا دعصُي يهجو نع لجر مدعُي ال نييواللاو ةنهكلا نمو . ليئارسا
 لوقي اذكه :ًالئاق ايمرإ ىلع برلا لوق ناكو . مايألا عيمج روخبلا عضي دو ةحيبذلا
 يف ليللاو راهنلا نوكي ال نأب < ليللاو راهنلا يريس اولطبت نأ مكتكع ناك نإ برلا
 كلمب ربا هل نوكي ال نأب « يدبع دواد هب تدهاع يذلا يدهع اًضيأ لطبيف .امهتقو

 كيس اي كرايو ,هيفرك" ىلع

 1-4 ددع .ا/ حاحصإ .راهطألا لسرلا انئابآ رابخأ نم لصف

 هلالا تيرلا نإ :ليئارس | ينبل لاق يذلا ىسوم وه اذه . يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 ةّيربلا يف ةعامجلا يف ناك يذلا اذه .اوعمسا هلف « يلثم مكتوخإ نم اًيبن مكل ميقي

 ةويحللا مالك لبق يذلا وهو ءانيسروط يف انءابآ ملك و .هملك يذلا كالملا كلذ عم
 رصم ىلإ اوعجرو هوكرت مهنكلو .هيلإ دايقنالا انؤابآ أشي ملو .انل هحنميل (ةايحلا)

 يذلا ىسوم اذه نأ لجأ نم .انمادق اوقلطنيل ةهلا انل عنصإ « نورهل اولاق ذإ مهبولقب

 اوحبذو « مايألا كلت يف الجع مهل اوعنصف . هباصأ ام ملعن ال رصم ضرأ نم انج رخأ

 اودبعي اونوكيل مهملسأو هللا عجرف . مهيديأ لمعب نومعنتي اوناكو «ناثوألل حئابذ

 مت ديد يف حاس سر حالا هل بو ا

 3 9 . لباب نم دعبأ ىلإ ىكلقنأ ىتنإ 5 0

 . ديس اي

 ددع 27” حاحصإ . مسفأ لها ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف

 ١*"؟-ذ١

 9 أ 5 0 1

 اهيأ اي «مكببسب حيسملا عوسي ريسأ سلوب انأ اذهلو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب



 هر نايرق شير

 رسب يتفرعم اومهفت نأ متأرق اذإ اوعيطتستل زاجيإلاب مكل تبتك امك ّرسلا تفرع

 نيسيّدقلا هلسرل نآلا رهظ امك رخأ باقحا يف سانلا فرعُي مل يذلا كاذ « حيسملا

 طع ياللا دعرلاو دسم ناك رش و هلا يمدداع ا ب ومشلا ةوكتل سوررلاب ةئايقألو

 عنص نم يل تبهو يتلا هللا ةمعن ةبهوم بسحب همداخ انأ ترص يذلا ليجنالاب هب

 بوعشلا يف رّشبأ يكل عةمعنلا هذه تبهو نيسيّدقلا عيمج رغصأ انأ ل عهتوق

 اًيفتخم ناك يذلا ٌرسلا ريبدت وه ام دحأ لكل رينأو . هنع صحفي ال يذلا حيسملا ىنغب

 ةئلتمملا هللا ةمكح ةعيبلا ةطساوب فرعتل «ءيش لك قلخ يذلا هللا يف نيملاعلا ذنم

 ةماعلا لق نم اهذعا ىثلا كلت .ءامسلا "ىف نيذلا ,نطالسلاو ءاسورللا .ءاريبف

 . ترابا ل يتلا قرانا ديان ىلا ءانبر حيسملا عوسيب اهعنصو

 847١-47( ص) ةبسنلا دحأ وهو داليملا لبق يذلا دحألا

 ١-5 ددع .49 حاحصإ .دّيس اي كرابو ,؛نيوكتلا رفس نم ىلوأ ةءارق

 . مايألا رخآ يف مكبيصي امب مكئبنأف اوعمتجا :مهل لاقو هينب بوقعي اعدف

 يتوق . يركب تنا ليبور مكابأ ليئارسا اوعمسا .بوقعي ينب اي اوتصنأو اوعمتجا

 كنوكل منت ال .ِءاملا لثم تللض .ّرعلا يف لوألاو ءانعلا يف لوألا . يرادتقا سأرو

 يوالو نوعمش . هيلع تدعصو اّمح يشارف تسمن دقل . كيبأ عجضم ىلإ تدعص

 مل امهعامتجا يفو « يسفن لخدت مل امهّرس يف .امهعبط نم بضغلا ةينآ ناوخألا
 نوعلمف .روسلا امده دق امهبضغبو . موقلا التق امهظيغب امهنأل . يتمارك نع لزنأ
 يف امهددبأو «بوقعي يف امهمسقا .اًئيدر هنوكل امهظيغو .اًديدش هنوكل امهبضغ

 دب" كلل دحبسي .تلئاذعأ تاقرأ ىلع كدي « كتوخإ فرتعت كل اذوهي .ليئارسا

 ةيسداوا ضيكتإ .  نشا اي لقلا نه تدعم دك اقوه وع كبللا. ليش + كيبأ
 2و يرد ببطلان بتل يني نف ' ةلسألا نبه لكك و ءايسآلا#

 ةمركلا ةيلادبو «هشحج ةمركلاب طبري . منألا رظننت هايإو لكلا هل نم يتأي ىتح هذخف
 هنانسأو «ةناوشن رمخلا نم هانيع .هءادر بنعلا مدبو .هسوبل رمخلاب لسغي . هناتأ

 هموختو .نفُسلا نسح ىلع وهو رحبلا لحاس ىلع لحي نولباز . نبللا نم ضيبأ



 ةنسح هتلحم ىأر .لبّسلا نيب ضبري راَبج لجر ركاسيإ .(نوديص) ناديص ىلإ
 17 دسك هيعش نيلي ناد . ةيزجلل راصف دبعتلل هقنع ىنحأف . ةحاص هر

 دنع سرفلا شهني . لبّسلا ىلع نابعثلاك و « قيرطلا ىلع ةّيح لاك ناد نوكي . ليئارسا
 شيجلاب جرخي ٌداج .بر اي ترظتنا كصالخل .هئارو ىلإ بكارلا يمريو هرفاح
 ربخي عيرس ٌدصاق يلاتفن كواملل اتوق يطعي وهو ةديج هضرأ ركل رتألا يفقي وهو

 ةوقلاب تج وعت . شويجلا تاداس هودداضو اورثك دقو  هومصاخ < هلو . رومشلا

 , ليئارسا رجح يعار مسا نمو بوقعي يوق يدي نم . هيدي اعارذ تددبتو «هسوق

 نم ضبارلا رمغلل ةكربو قوف نم ءامسلا ةكرب . ككرابي يادشليإو كنيعي كيبأ هلإ
 ّيدلاو تاكرب ىلع كيبأ تاكرب ترثك .محرلاو (نييدثلا) ءادثألا ةكرب . تحت

 ,هترخإ ليلك نيار نمو سوي ضار ىلع نقال هيد

 مهلك ءالؤهف . بهني ام مسقي ةاشعلابو ةيدهتلا لكأي ةادغلاب 001 2 نيماينب

 مهيلع كرابو مهل لاق . مهوبأ بوقعي مهل هلاق ام اذهو .رشع انثالا ليئارسا طابسأ

 ديس اي كرايو دك رب رنتك" ناسا لك

 9-١9 ددع « 2١/8 حاحصإ . ديس اي كرابو .عارتش ذالا ةينثت رفس نم ةيناث ةءارق

 لثم لمعت نأ ملعتت الف , كهلإ برلا اهكيطعي يتلا ضرألا تلخد ام اذإو

 الأف لءافتي نم الو . رانلاب هتنب وأ هنبا لخدي نم كيف دجوي الف . بوعشلا كئاوأ

 نيفا علا لاس نع الو نازي نأ طا نكي هلو رياطتي نأ .امدلعا ملي 5

 معي نم لك كيلا بيرلا ماذق_ نس هنأل' قتاومألا لأسي نم الوب «قيفاعلاو

 تنأ نكف . كماّدق نم كهلإ ّبرلا مهديبي تاساجنلا هذه لجأ نمو خوايشالا هله

 . ميجدتلاو لأفلل نوغصي مهثرت نيذلا بوعشلا ءالؤه نأل . كهلإ برلا مامأ ًالماك
 ميقي كتوخإ نم يأ كطسو نم ابن نإ .اذكه كهلإ ّبرلا كل قلطي ملف تنأ امأ

 موي بيروح يف كهلإ برلا نم تلأس امك . هنم عمساف « يلثم كهلإ برلا كل

 اًضيأ ةميظعلا رانلا هذه ىرأ الو , يهلإ برلا توص عمسأف دوعأ ال تلقو عامتجالا



 ط5 نايرق شير

 مهتوخإ نيب نم ابن مهل ميقأ يننإ هولاق ام عيمج اًنسح ّبرلا يل لاقف يا

 عيطي ال يذلا لجرلاو . هب هرمأ ام عيمجب مهملكيف . همف يف يمالك لعجأو .

 م رك يافا اس

 أ١٠-١ ددع 2.١١ حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ةثلاث ةءارق

 هيلع لحتو حيرتستو .هلصأ نم ْنصغ عرفيو «ىسي لصأ نم بيضق جرخي
 نسحو ملعلا حور «توربجلاو ةروشملا حور .مهفلاو ةمكحلا حور «هللا حور
 . هانذأ عمست امك خّبوي الو «هانيع ىرت امك يضقي ال .هللا فوخب رهظيو . ةدابعلا

 بيضقب ضرألا برضي . ضرألا يسئابل ةماقتسالاب خّبويو «قحلاب نيكسملل مكحي

 ,هيبناج طابر ناميإلاو «هيوقح ةقطنم ٌربلا نوكي . نيقفانملا تيمي هيتفش حوربو «هيف

 دسألا لبشو لجعلاو . يدجلا عم رمنلا ضبريو مقررا رس ياللا نكس كل
 امهدالوأو ءأعم نايعرت ةبّدلاو ةلجعلا . مهقوسي ريغص يبصو ؛اًعيمج نوعري روثلاو

 لخدُيو «ىعفألا عم عيضرلا بعلي .روثلا لثم نبتلا لكأي دسألا .ةلمج نوضبري
 اميكل يسدقم لبج لك يف نوكلهي الو نوّرضي ال .نابعثلا رجح يف هدي ميطفلا

 كلذ يف ىسي لصأ نوكيو .رحبلا يّشغي يذلا ءاملا لثم ْبرلا ةفرعم نم ضرألا عئىلتم

 نم ا رابوخ تراني تركشلا هنو + 250 ةيذلغ كاك موبلا

 ١١-5١ ددع .5 حاحصإ .ىلوألا لوسرلا انحوي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 يسانولابف ءانكح انبحأ دقادللا ناك .نإ ءاّبحألا اهيأ .. ئئابحأ اي +دّيس اينكراب

 1 وبل يدع ردك انزال طا الدنا ووو ملدا هن! تيا ذهدسب نين انو

 هنأل .انيف تباث وهو «هيف نوتباث اننأ ملعن هذهبو .انب لمكت هتّبحمو انيف تبثي هللاف

 نم لكف . اًصلخم ملاعلل هنبا لسرأ بآلا نأب دهشنو انيأر نسال .هحور نم اناطعأ

 انمآ نحنو .هللا يف تباث وهو هيف تباث هللا نإف «هللا نبا وه عوسي نأب فرتعي

 تباث وهف ةّبحماب تبثي نم ٌلكو .ةّبحما وه هللا نأل ءانوحن هلل يتلا ةّبحماب انفرعو

 ناك امك هنأل .نيدلا موي يف هجو رارفسا انل نوكيل انعم هتّبحم متت اذه يفو .هللاب



 عك
 داليملا دعب دحألا

 ةلماكلا ةيغا نإ نب «فوح ةبحما يف سيل . ملاعلا اذه يف اًضيأ نحن اذكه وه

 . ةّبحماب لماك ريغ فئاخلاو .عزفلا يف وه فوخلا نوكل ءاجراخ فوخلا حرطت
 ضغبيو هللا بحي هنأ لوقي ٌدحأ ناك نإف .الوأ انّبحأ هنوكل هللا نآلا نحن ببحنلف
 هللا “يحي نأ ردقي فيك ئري يذلا هاخأ بحي ال يذلا نأل بذاك هنإف «هاخأ
 : اًضيأ هاخخأ ببحيلف هللا بحي نم نأب هنم اهانلبق دق ةيصولا هذهو . فري د .ىدلا

 . ديس اي كرابو

 ددع ١: حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
 افي

 يذلا لوسرلاو وعدملا حيسملا عوسي دبع سلوب نم .يتوخإ اي .ديس اي كراب
 يذلا هنبا نع ةسدقملا بتكلاب هئايسنأ ةطساوب ادق هب دعو يذلا هللا ليجول بفختتا

 حيسملا عوسي انّير هللا نبا هنأ سدقلا حورلابو ةّوقلاب فرُعو دواد لسن نم دسجلاب دلو
 يكل «بوعشلا عيمج يف ةلاسرلاو ةمعنلا هب انلن يذلا تاومألا نيب نم ماق يذلا

 ةيمورب نم عيمج ىلإ حيسملا عوسيب نووٌُعدم اًضيأ مهنم متنأو .همسا ناميإ اوعمسي
 عوسمي انّبر نمو انيبأ هللا نم ةمعنلاو مكعم مالسلا .نيسيّدقلاو نيوعدملا هللا ءاّبحأ
 ملاعلا يف عاذ مكناميإ نأل مكعيمج نع حيسملا عوسيب يهلإ ركشأ ًالوأف . حيسملا
 ريغب يتاولص يف مك ركذا ينإ . هنبا ليجنإب حورلاب همدخأ يذلا هللا يل دهشيو . هلك
 ينوك «مكيلإ مدقأل «هللا ةئيشمب قيرطلا نآلا ذنم يل حتفي ناب عّشختاو ءروتف

 يناعيإب اًعيمج ىّرعتنو هب اوتبثتل حورلا ةبهوم مكحنمأو «مكارأ نال اًدج اقاتشم

 . ديس اي كرابو . مكناعإو

 (4 8477-75 ص) داليملا دعب يذلا دحألا

 ١-1 ددع 51١. حاحصإ .دّيس اي كرابو ءايعشأ ةءوبن نم ىلوأ ةءارق

 نيعضاوتملا رّشبأل ينلسرأو ّبرلا ينحسم هنأ لجأ نم ّيلع هلإلا ّبرلا حور
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 زركأو «ىرسألل قالطإلابو « نييبسملل ةيّرحلاب يداناو «بلقلا يرسكنم جلاعأو
 دجملا يطعألو «ىنازحلا عيمج يّرعأل .انهلإل صالخلا مويبو ."برلل ةلوبقملا ةّنّسلاب

 اًضوعو «نزحلا لدب ةحبستلا ءادرو «دامرلا ضوع ةّدللا نهدو .نويهص ىنازحل
 تابرخلا نونبيو «ةدّجمملا برلا ةسرغ لدعلا ءايوقأ نوعدي ضرملا حور نع

 تارفقملاو ةبرخلا ىرقلا نوددجيو «ءادتبالا نم ةرفقم تناك يتلا نوميقيو « ةميدقلا

 مهل نونوكي ءابرغلا ونبو . مهيشاوم نوعريو ءابرغلا موقتو .لايجألا ليج نم يتلا
 مثألا ىنتقم .انهلإ ومداخ مكل لاقيو برلا رابحأ نوعدتف متنأ امأ . نيماّرك و نيحالف

 .دّيس اي كرابو .نودّجمتت مهتمارك يفو ءاهنولكأت

 ؟ب-أ  ةدغه ف حاحصإ .دّيس اي كرابو ءاخيم ةءوبن نم ةيناث ةءارف

 اًعفترمو لابجلا سوٌؤر ىلع اًدعتسم ْبرلا تيب لبج ةريخألا مايألا ىف نوكيو

 دعصن اومله نولوقيو ةريثك مثأ قلطنتو «بوعشلا عيمج هيلإ عمتجتو .لالتلا ىلع
 نويهص نم نأل «هلبسب كلسنف هقيرطب انملعيف « بوقعي هلإ تيب ىلإو ّبرلا لبج ىلإ

 ةمأ ىلع ةّمأ لمحت ال . لجانم مهحامرأو اككُس مهفويس نولعجيو . دعبلا ىف نيذلا

 الو . هنيت ةرجش تحن و هتنفج تحن لجرلا سلجيو . اًضيأ لاتقلا نوملعتي الو اًميس

 لك نوكلسي بوعشلا عيمج نإف . ملكت يوقلا ْبرلا مف نأل مهفّوخي نم نوكي

 كلذ يف . نيدبآلا دبأ ىلإو دبألا ىلإ انهلإ برلا مساب كلسن نحنو . ههلأ مساب دحاو

 ةرخآ لعجأو مهتيرض نيذلا برقأو نيددبملاو نيديعبلا عمجأ برلا لوقي مويلا
 ميلشروا يفو نويهص لبج يف مهيلع برلا كلميو . يوق بعشل نيديعبلاو نيقرتفملا

 . ديس اي كرابو .دبألا ىلاو نآلا نم

 ١١ ب" ددع (؟ حاحصإ .ديس اي كرابو ,ياجح ةءوبن نم ةثلاث ةءارف

 اذوهي دئاق ليئاتالاش نبا ليبابروز ملك :ًالئاق يبنلا ياجح ديب برلا لوق ناكو

 يذلا مكيف يقب يذلا وه نم «بعشلا رئاسلو ميظعلا نهاكلا قدازوي نب عوشيو



 . مكنيعأ يف ءيش لك وه سيلآ هنورت فيك نآلاف . لوألا هدجم يف تيبلا اذه ىأر
 . ميظعلا نهاكلا قدازوي نب عوشي اي ٌوقتو .برلا لوقي لبابروز اي وقت نآلا نمف
 برلا لوقي مكعم انأ ينأل اوعنصاف .ّبرلا لوقي ضرألا بعش عيمج اي اوٌوقتو

 يف نوكي يحور .رصم نم متجرخ امنيح هب مكتدهاع يذلا لوقلا « يوقلا
 ءامسلا ةدحاو ةّرم اًضيأ ٌلزلزم ينإ يوقلا برلا لوقي اذكه نأل اوفاخت ال مكطسو

 اذه ًالمأو مثألا عيمج ىهتشُم يتأيو مثألا عيمج كّرحأو . سبيلاو رحبلاو ضرألاو
 . يوقلا برلا لوقي بهذلا وه يلو «ةضفلا يه يل . يوقلا برلا لوقي اًدجم تيبلا

 اذه يفو . يوقلا ّبرلا لوقي لوألا نم رثكأ اًميظع ريخألا تيبلا اذه دجم نوكيو

 . دّيس اي كرابو . يوقلا برلا لوقي يمالس يطعأ ناكملا

 ١-٠١ ددع ١., حاحصإ .ىلوألا لوسرلا انحوي سيدقلا ةلاسر نم لصف

 اة

 يذلا كاذ ءِءدبلا نم ناك يذلا كلذب مكرّشبن .يئاّبحأ اي ءدّيس اي كراب

 .(ةايطاو ةويللا ةملك وه.ىذلا كاذ «انيذيأب هاتسملو ةانياعو :« اننيعأب ةانيأرو:هاتعمس

 (ةايحلاب) ةويحلاب مك رشبنو دهشن نحنف .اهائياعو ترهظ دق (ةايحلا) ةويحلا نإ

 . هب مكرّشبن هانعمسو هانيأر يذلا كاذف .انل ترهظو بآلا دنع تناك يتلا ةمئادلا

 . حيسملا عوسي هنبا عمو بآلا عم يهف نحن انتك رش امأ .انعم ةكرش مكل نوكتل

 يتلا ةراشبلا يه هذهو .ًالماك مكيف انحرف نوكيل ءايشألا هذهب مكل بتكن امنإو
 انلق نإف . ةملظلا نم ءيش هيف سيلو ٌرون هللا نأ يأ اهب مكر ّشبن نآلاو هنم اهانعمس

 انك نإو .قحلاب نيكلاس ريغو نوبذاك اننإف ةملظلا يف انكلسو ٌةكرش هعم انل نأ

 هنبأ عوسي مدو .ضعب انضعب عم ةكرش انلف ءرونلا يف وه امك رونلا يف كلسن
 نإو .انيف قح الو انسفن يغطن ةئيطخ انل سيل نأ انلق نإو .اناياطخ عيمج نم انرّهطي

 انلق.نإو. . هلك انمثإ نم انرّهطيو اناياط انل رفغي ٌرايو قذاص وهف اناياطخب فرتعت انك
 . انيف تسيل هتملك و اًبذاك هلعجن طخن مل اننإ
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 بآلا دنع عيفش انلف مك دحأ أطخا نإف .اوئطخت الثل اذهب مكل بتكأ ءانبألا اهي

 لب «طقف نحن انلدب سيلو ءاناياطخ لدب نارفغلا وه هنأل ءّرابلا حيسملا عوسي وهو
 نَم نأل ءهاياصو انظفح اذإ يأ «هانفرع دق اننأب ملعن اذهبو .اًضيأ هلك ملاعلا لدب

 ظفحي نّم امأ . قدص هيف سيلو بذاك هنإف «هاياصو ظفحي ملو هتفرع دق ينأب لوقي
 يننأب لوقي نم نإ . هيف نحن اننأب ملعن اذهبف .اًمح هللا ةّبحم لمكت اذه يفف هتملك
 :.ديس ايدك رانو .ي كريس :بييضي, ريشي نأ هيلع بحي هنف

 ددع ١8. حاحصإ .نيينامورلا ىلإ لوسرلا سلوب سيدقلا ةلاسر نم لصف
١-4 

 لجأ نم ناتخلا مدخ حيسملا عوسي نإ انأ لوقأ دقو .يتوخإ اي ءدّيس اي كراب

 تضاف يتلا ةمحرلا ىلع هلل بوعشلا دّجَمتو «ءابآلا ديعاوم ققحي اميكل . هللا قح
 لاقو_. ألا. ىف .كمسأل' لتراو يوعشلا ىف كل كزتعأ نإ ...بتك امك :« هيلع

 بوعشلا عيمج اي برلا اوحّبس اًضيأ لاقو .هبعش عم بوعشلا اهّيأ اي اومٌعنت اًضيأ
 نوكي موقي يذلاو ىّسيِل ٌلصأ نوكي هنإ :اًضيأ ايعشأ لاقو . مثألا عيمج اي هودّجمو

 ناميوالاب مالسو رورس لك مكالمي ءاجرلا هلإو . مثألا وجرت هايإو «بوعشلل اًسأر
 . ديس اي كرابو . سدقلا حورلا ةّوقب هئاجرب اولضافتتل

 . باّهَولا كلملا نوعب باتكلا مت
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 لوألا قحلملا

 .نيمآ دحاولا هلإلا سدقلا حورلاو نبالاو بالا مسب
 :نامسق وهو نايرق شير وعدملا باتكلا عبطب هقيفوت نسحو هللا نوعب ئدتبن

 ”5-١١١( ص) لّوألا مسقلا

 كلذ لوأ ٌيسمشلا باسحلا ةعباتلا دايعألا نمضتي

 هاوس يناثلا نوناك (رهش)

 (ه-” ص) برلا ةناتخ

 نحل لت كك ١

 ودل 1 1 نار

 م75 :5ه :شي 1

 يم -5

 كسل م سس نا لا 8

 (8-8 صر انحوي نم ديسلا دامتعا
 1 سر 00 ١

 ا ا را ا

 ١ اس اح 3# -

 ١-١” :ه :ويا ا

 51-0 روكا“ دده

 8-٠١( ص) نادمعملا انحوي حيدم

 .5٠-5 :5؟” :رخ 1

 راخأل 16 5 لب



 2 نايرق شير

 "أ ++ ءاام بنا

 بة عنا ا

 رسال تو

 ١١-١7( ص) ريبكلا سوينوطنأ رام
 راخا 25 لع ب5

 راك ا

 ع١-اه :# :ارما »#

 مسمعي

015 - 

 "1١-١/8( ص) طابش رهش

 ١-١65( ص) لكيهلل حيسملا لوخد

 ع ا

 (8١-8١ه ص)١ كسانلا نورام رام

 املا :15:كت ١-

 نيس ل ل

 ملا :ه١ :شأ -

 ا عل لا 8

 1 ١" :ميط 7: 1٠/١



 ل ةأيل| قحلملا ١ 37 ١

 (؟5-8١ صر راذأ رهش

 ١8( ص) نورام انحوي رام سيدقلا ديع

 ام :فقسال ةنيعملا تاءارقلا يتلطأ

 (؟١-8١ ص) ديهش نوعبرألا

 /رحا 252 يتب -

 ماسلا 7 قلل  ع؟

 منيو هوا شأ تسع

 منو

 نس ل -ه

 (؟"-”١5 ص) لوتبلا فسوي يرام ةحاين

 كه سرر اللا

 اضل ا ا

 186-55 :51/ :رح 7

 لل 11 هةر -5

 اعلا -

 (؟ ١-5 ص) ءارذعلا ميرم ةراشب

 ا رح د

 رس :7 :شا محيا

 هس 255 نكح دبا“



 86 ْ ْ 1 00 نايرق شير

 (586-5/8 ص) ناسين رهش

 (١؟8-١؟8 ص) ريبكلا سويجرويج
 )لبا :؟:يأ ١

 5-12 ل 1

 ؟ييدصإا + 0/6 خرا مسن

 نال ل
 ا|]-4 :؟ ويطل م

 ("١-١؟/8 صر رايأ رهش

 (” ١-١ ص) سدقملا بيلصلا دوجو

 ١ عراب 077 رح 7

5-0 + 

 بنا 1 د

 مو :)0:عأ 4

 اناس -ه

 ١”"( ص) يدرولا بيبحلا انحوي

 ام لوسر ديع بلطأ

 ١"( ص) عورزلا ةديس ءارذعلا ميرم

 ءارذعلا م<يرم فرش ديع بلطأ

 ١"( ص) لباب فقسأ ادبع رام

 اه ققشأ دّيع نلطأ



 هر

 (5 17١-73 ص) داريزح رهش

 ١”"( ص) يناودبلا سوينوطنأ يرام

 يناثلا نوناك ١0 يف ريبكلا سوينوطنأ رامل ةنيعملا تاءارقلا بلطأ

 (7 7١-37 ص) يبنلا عاشيلأ

 (لم ١-2 #مل:١9:19-5١لأو ١

 (لم؟ ول :١4-54 :لمع

 (لم؟ وألال-١ :4 :لم 4 +

 رابصأا للا ا ولاا أ

 كس ل ا يي -ه

 (” 1-5" * ص) نادمعملا انحوي داليم

 موس ل تا د

 | :شأ 48: ١-4

 اص نا ل

 كوس تل

 تاس د 0

 (5”7-9"7 ص) نالوسرلا سلوبو سرطب

 باكل: رخل ١- 

 07-118 دع د

 0 اا

 هه جالا مس حو ما وول أ

 أ١١-15:١ :روق#؟ اه

 لّوألا قحللا



 320 نايرق شير

 (4 9-7 ص) الامجا لسرلا

 "ا/-5 5 :١ه :رخ -ا

 مدا 5 : كي -5

 بآ8اتديا٠ 0 5٠

 م. :ه :عأ -ع

 :مور -ه 1٠١: ١5-5١

 (ه.437١-0” ص)زومت رهش

 عوسي برلا داليم ديعل ةمّدقتملا تاداحآلا يف هل ةنيعملا تاءارقلا مويلا اذه يف بلطأ

 (5 ” ص) ةديسلا بوث

 (7*5-57” ص) يبنلا ايليا

 (لم ١ وأ) :.- ١7:18 :لم# ١-2

 (لم ١ وألأ 530+ :١:لم ع4 5

 رص إنا كا يو اا

 اكل 6

 :مور -ه ١١: ١-١١

 (57 ص) تومياليدعب
 أم ديهشل ةنيعملا تاءارقلا بلطأ



 ع7

 (ه 847-١ ص) نورام رام ذيمالت نم بهار نوسمخلاو ةئمثالثلا

 ارسل 7 :ضق | ١-

 راكخا 15 قلع  دخ؟

 ننال لا

 نر :عأ -6

 اوال عوو -ه

 (١5-ه8.٠ ص) با رهش

 (ه”-ه٠. ص) نويباكملا ءادهشلا

 ١-  2:5:كم* ١-١)أ

 -  1ااا

 د راسل ا ا ل فاو 3

 أ 2 لا ا

 لق ا ا

 (ه5-ه ص) ّبرلا يلجت
 ًامعو-كو :4# :رخ ١- 

 يمس نبا أ

 املا 18 : حن -

١ 1 - 

 ته 15-١

 (55 ص) طموض يرام

 ام ديهشل ةنيعملا تاءارقلا بلطأ

 لّوألا قحلملا



 352 نايرق شير

 (55-ه5 ص) ءامسلا ىلإ ميرم لاقتنا
 (لم ١-2 #مل:١١:5-5١لأو ١

 "ه1 سص)  --<؟

 رة 4# ينبع دج

 ا ىسصإل اوت -6

 -ه روم:؟1١: ١-١6

 (١5-ه9 ص) نادمعملا انحوي سأر عطق

 (لم ١-2 #مل:5١:ه١-ه5١لأو ١

 ردو م رولا د

 اا 0 7

 ريحا -

 اص 117 داع 4 حاملا 1 نبع عبق

 51١-57( ص) لوليأ رهش

 51١-55( ص) هللا ةدلاو ءارذعلا ميرم دلوم

 ضشاسنن 02 -

 ضارب نس اب

 [ هاا 1:5 خ8 حال"

 دش 10 كلا
 اولا -

 (51/-5 85 ص) مّركملا بيلصلا عافترا

 نكدوس را وحلا ١-

 هس للا -



 لّوألا قحلملا
 1 ع

 نرااع؟ 25 روع 0

 سع 5 :عأ --

 - ١ :روق ١/8:١-ه"”

 59١( لّوألا نيرشت رهش

 ("507 ص) سوخابو سيك رس

 ام كيبل ةنعلا«تاءارقلا بلطأ

 (507 ص) اطيلشب فورعملا سويماترأ
 (فرتعمل) ةنيعملا تاءارقلا بلطأ

 (7/-51/ ص) يناثلا نيرشت رهش

 (/١٠-5ا/ ص) نيسيدقلا عيمج

 1١-١8 1:55 :يس -

 "اح + كا 1

 عمم لراعي و ب

 انس 6

 8- ١ ة:روف 51295

 1/٠-7/( ص) نينمؤملا ىتوملا راك ذت

 محا :ةه كلت >3

  9:يأ :١: ١-١5

 : سيب 275 7:تله ا ت7



 7 نايرق شير

 لإ وا -

 هال-ه. :١ه :روق 6- ١

 (7 “1١-5 ص) ةكئالملا ميعز ليئاخيم
 ١ه-١١ :ه :شي -1

 أ5"5-١١ :5 :ضق |

 رس اا رزوا ل

1-165 8 

 عب تن نا 1: يبغا حف

 (ا/5-١/ه ص) ديهشلا سونامور
 ام ديهشل ةنيعملا تاءارقلا بلطأ

 ١/5-/7( ص) لكيهلل ءارذعلا ةمدقت

 4-15 15٠6 :دع ١-

 ضار ا هباة ١ لما

 17-1١" :8 :لثم بع

 |[ يسأل «عورت -

 | دعا 27: بسع -ه

 (7ص) عطقملا ب وقعي

 ام ديهشل ةنيعملا تاءارقلا بلطأ

 (1/8-49 ص) لّوألا نوناك رهش

 (7 ص) يبئاجعلا اريم فقسأ سوالوقين
 اه تقص ةنيعملا ةناءادقلا بلطأ



 لّوألا قحلملا 26

 (١86-ا/94 ص) ةيلصأ ةئيطخ ريغب ءارذعلا ميرمب لبخلا

 عودا 6 ضنا -

 2 ع ا دي

 ص 0 رو شا ل تا

 سيلا ا ا

 اانا 3 برع م

 (مه-١8 صو يبنلا لايناد

 1 محلا رع 1

 ومس دس

6 20-201 

 ليي -8

 مك تا راحو

 (886-88 ص) دسجلاب برلا داليم

 ١ خ31 ا 1

 يباباحال 1:9 51 ا

 أعل :ه+ب رمل. 1 يمنا 7

 ااسلا -

 أ)8"-١ :4 :لغ اه

 8/8-1١0( ص) عوسي برلا اهداليم ىلع ءارذعلا ميرم حيدم

 مك كل يااارخا

 مرا 6 ب ع

 ١م-ه:55:شأ ع



 ع١ كايرق شير

 از. ::ويا - -4

 ع 1057 حا 217 يع -6

 91١-9( ص) ءادهشلا لّوأو ةسمامشلا سيئر سونافطسا اًضيأ
 أطو-و :م6:دع ١-

 (مص 1١-١١١١ :5 :لم 1 ١

 و185 55 روح -

 مارا و و سوو 27 :خ) ح4

 راسخ 57 رو -

 (97-45 ص) لافطألا لتق

 - :رخ ١: ١86-5١

 نما وازن" ان لع --

 تاجا ني 01و

 موسو ا ءالاعأا دف

 ما)-؟*:١١ :بفع | -ه

 (95-44 ص) اهدايعأ يقاب يأ ءارذعلا ميرم فرش ديع
 ١ ه5 17 هي -

 ١ :5م:يأ 1-١"

 ؟: عا ١-3 "* :" :كح لا

 همس ع ع :1/ :عأ -

 | دعا 17 ببيع -

 0 تحط ص) ام لوسر ديع

 1١-7 ١ 52 ةروش ١



 لالا ىقحلملا 2020202020333

 أ) ع 19 :زح 7

 هيض 205 للا ا

 نيس 2

 0 الا اا ا و

 (8١٠١ه-١١ 3” ص) ام ديهش ديع

 بوه -و) ,5غ-١ 8غ : :اولا ا ١-

 مال اا تل

 را و 7

 مسا ربل ١ و

 اراخللا ا و7 -ه

 (١ولمل-1.ه صو ام فرتعم ديع

 هين 0 6

 اود 2 اوعا دج

 حا ألاب ؟ زع تلو

 ا روحتراب ماع تاي -_-

 ااا نيو ناسا ن0 --

 ١١8-١١١( ص) ام فقسأ ديع

 نك اع -

 1-١ 1:48 :يلس | ال

 انس س1

 [ريمز رافع دعأ خف

 - :بع ١7 : 1١17-5١



 نايرق شير

 ١١١-455( ص) يناثلا مسقلا

 يرمقلا باسحلا ةعباتلا دايعألاو تاداحآلا نمضتي

 9١9١١-١١( ص) ةناتخلا دعب يذلا دحألا

 يحال :1:إوإ دجاب

 | روحأإا عاين وقت و

 عج-١ :4 :رإ (-#

 نس اا

 454-١١5 :5 :مور -ه

 من1111" صا حندلا دعب لوألا دحألا

 "دس 11/6 خلا لا

 ا ا

 يس د لا

 روحت
 م": :لف به

 ١١5-١١9( ص) حندلا دعب يناثلا دحألا

 ١: ١-١ م :رضخ ١

 ًأ)ام- 1١١:1 :شي -

 | 1-2 255 0 للم | دال

 - :عي 1:5 51-1١4

 84-58 :/ :روق ؟ -ه

 (5١؟1-9١1١5 ص) حندلا دعب ثلاثلا دحأللا

 ربحت عامك ةوخ تع 3

 كلا



 لّوألا قحلملا ل 0 147

 ١ م 1 -5

 ينيك 11

 م

 و -ه

 ١775-١585( صر حندلا دعب عبارلا دحألا

 را 2 رع -1

 مل|-١ :53:*: :شي 1

 محا 1ع

 ا

 الع ا -ه

 ١75-١593( ص) حندلا دعب سماخلا دحألا

 ايا يع رع أ

 ارسل د 0 -1

 - :لثم ١5:1 1١-١١

 2 ا

 امسك -ه

 ١59-1١"١( ص) ةنهكلا دحأ

 انسة _-

 16-0 و 5-55

 ناك 17 ا ا

 5"و-77 :١1ه :عأ -

 1 رولا ا -ه



 4 نايرق شير

 1١١-١14( ص) نيقيّدصلاو راربألا دحأ

 عاوز دكا لكلا دعا

 ١ بسحأؤ 8 :ناح -

 مدحإ 2582 15و ا

 ١ه-١ ١: :عي د6

 ااا ا ا عسا مسالا لا 00 -ه

 (١ا/-١"ه ص) نينمؤملا ىتوملا دحأ

 "ل١ :7/ :يأ ا

 | ىبسإ اوربا أ

 هد[: 11رب

 عمم ومآ
 ١-١١ :ه :سق ١ -هىه

 /1١1-١5.0( ص) نيسمخلا موص لخدم دحأ

 [مسا 8 2:55: لثع د4

 - :يس 1:5١ 5-1٠١

 ٠وؤ-١١ :ه:شأ اع

 1 1 يي ا -

 رح |[ 40 تال :عورإ ده

 ١84٠0-"١5( ص) موصلا نم لوألا نينثالا

 بو-١ :ه/ :شأ -

 انسب ا سا حا -

 دل 0



 ١: 0-١ :عي 0-0

 ١ يحال دك 1 حلاو ا و -8

 ١47-45 ١( ص) موصلا نم لوألا ءاثالثلا

 ااوككلا هذا هر 11 تهل : عي -

 اناس كا -

 (5:١-١:ه صد موصلا نم لوألا ءاعبرألا

 م اا -1

 ١-١١ :97:روقا |

 م 145 صو موصلا نم لوألا سيمخلا

 0 :عأ 2

 ا 1 ا ا 7

 ١-١59( 541 ص) موصلا نم ىلوألا ةعمجلا

 ب تنال ا :عأ أ

 ؟ةينبا ا فل .تتاو

 ١8549-١5.0( ص) موصلا نم لوألا تبسل |

 ميسا و نأ أ
 أ

 انصار ةنن -آ

)26 
| 

 مح م الس

 لّوألا قحلملا



 1 نايرق شير

 (لم ١ وأل١؛-١ :ه :لم 4

 لل :ه + ١ا/-1ؤ/ :* :عي 6

 ١5-5١١ :1 :مور -6

 ١55( صو موصلا نم يناثلا نيالا

 5-1 8 بع ا

 (١ةهةه-685١ صو موصلا نم يناثلا ءاثالغلا

 سلا ا ١-

 (55١-8١ه8ه ص) موصلا نم يناثلا ءاعبرألا

 ١ عسإ +1 ةرراالل | د

 6 م -

 (١ها/-١ه5 ص) موصلا نم يناثلا سيمخلا

 2 را

 ١-/١5( هال ص) موصلا نم ةيناثلا ةعمجلا

 وحرم 1 عا د

 ١ه-5١ ١: :مور -

 /١8-١59( ص) موصلا نم يناثلا تبسلا
 راض 2017 0 اا يع <

 1١-١51١( 89 ص) نيسمخلا موص نم ثلاثلا دحألا وهو ةفزانلا دحأ

 مراه ءله :حأ معا

 ارا ثم د



 ءم/

 ماد و1 لا 7

 رك ال -

 ”/ل-5١1 :ه :سن ١ - مه

 ١51١-١575( ص) موصلا نم ثلاثلا نينثالا

 كس ا مع ل

 ”١5( صو موصلا نم ثلاثلا ءاثالخلا

 راجعا را نوقع 0

 ١557-١54( ص) موصلا نم ثلاغلا ءاعبرألا

 1 5 ١12.8

 سا ل

 ١55( صو موصلا نم ثلاثلا سيمخلا

 روحك -

 ١5-١58( 54 ص) موصلا نم ةغلاثلا ةعمجلا

 مدل ا ا

 0 ب

 ١١85( صو موصلا نم ثلاثلا :ةنيسلا

 هي اا

 لّوألا قحلملا

 ١55-١59( ص) نيسمخلا موص نم عبارلا دحألا وهو رطاشلا نبالا دحأ

 ربسإا : نوب ءاوض | دحاإ

 ها مهم



 نايرق شير

 ١ نبإ . مم نوب | داك

 هس #0 معآ

 ””يسإ؟ تدق جف

 ١59-./١7( صو موصلا نم عبارلا نيتثالا

 |١مسإ 5 روق ؟ ١-

 ١٠7١( ص) موصلا نم عبارلا ءاثالثلا

 ؟ع-١ه:15 :روق)١ 2 -ذ١

 10/١-10/7( صر موصلا نم عبارلا ءاعبرألا
 ارسيبإ يأ دنا

 انصم 0 د

 (١ا7 ”1١7-7 صو موصلا نم عبارلا سيمخلا

 الا الا ل 7

 (١ا1٠-1١77/6/” ص) موصلا نم ةعبارلا ةعمجلا

 مبا يملا ١

 عجب 517 11-5 1 -

 ١١78( ص) موصلا نم عبارلا تبسلا
 ؟نااص نر 5 :ميط ١" مبا

 1١1/8-17/8( صر نيسمخلا موص نم سماخلا دحألا وهو علخلا دحأ

 (مص ؟ وألم :8:لما# تأ
- 112 

 تك

2 7/ 



 لّوألا قحلملا 2ظ0 5

 | سا 585: 7

 - :عا 2:3 1-١١

 جدا عل دا تا 25 و هم

 (١/ة- 1١/6 صو موصلا نم سماخلا نيثالا

 يحيا 05018 با

 اس ا

 ١( 8.1148 صو موصلا نم سماخلا ءاثالغلا

 مسا 8114 :عأ 3

 ا ا ل

 ١/8٠١-١81( ص) موصلا نم سماخلا ءاعبرألا

 ماس مواهعأ حك
 ل ١ منيط :37 ١61

 1١/8١-١875( ص) موصلا نم سماخلا سيمخلا

 ري يرحم ورا ١-

 مدت 11 لول >>

 ١/805-١8( ص) موصلا نم ةسماخلا ةعمجلا

 ا ل 1

 ناس هس

 (ا١/مه-وزملا» ص) موصلا نم سماخلا تيسلا

 ممل 5م :عأ 5-5
0-5 

 : 3 ١ 3 :لوق ملا



 كادو نايرق شير

 ١/88-١89( ص) موصلا نم سداسلا دحألا وهو ىمعألا دحأ

 ا -1

 |[ د1 9 ىلع دخل

 ١-١9 :45:شأ ع

 محو 1 2-96

 اناسسل ك0 -8

 ١/89-١9.0( ص) موصلا نم سداسلا نينثالا

 ١8: 56-١١ :مور -

 :٠ ١( صو موصلا نم سداسلا ءاثالنلا

 اا ص :/ : هوز ع5

 ١9٠-١97( ص) موصلا نم سداسلا ءاعبرألا

 مسك .5٠ :عأ ١

 ١-١١ :2* :سن - ١

 م وسناعل صو موصلا نم سداسلا سيمخلا

 ني ا ا ص أ

 157-055 موصلا نم ةسداسلا ةعمجلا

 ١؛-ع : 5١ :عأ -
 ب

 نسب د0 1

 0 صو رازاعل تبس وهو موصلا نم سداسلا تبيسلا

 ديت نه وأ -

 جدحل 1-ان



 ل ألا قحلملا

 1١955-١59( ص) نيناعشلا دحا

 - :مور ٠١: ه5١

 ١99-5 ٠١( ص) سدقملا مالآلا نينثا ءاسم

 رك للا

 مو-با8:75 :حأ

 | 6 رع د

 هسا ا
 لاس لا -8

 (؟١” صر مالآلا نينثا ليل نم ىلوألا ةموقلا

 مسالا لا

 5٠١5" 5١( صر مالآلا نينثا ليل نم ةيناثلا ةموقلا
 ربحت 1 1 ياا ا بع -ا

 5٠١5-5 5١( صر مالألا نينثا ليل نم ةنلاثلا ةموقلا

 ؟ لاا اا نلف

- 1 1 

 !] 11 ا دام -
  8رلبسجا ١ أ 0-4

 او بعمر - نه



 20 نايرق شير

 5١5-5٠8١9( صر مالآلا نينثا حابص

 ؟ عاسالا ج 21717 نزل

 ريحا رع -5

 ١-9 :8#:فص |
 "1-1 جاه عا -غ

 ا 007 بح 6

 5٠١9-5١١( ص) مالآلا نينثا نم ةثلاثلا ةعاسلا

 55-591 :5 :مور -

 95١١-5١( ص) سدقملا مالآلا ءاثالث ءاسم

 (لم ١ وألال-١ :١8:لم # 2-5

 ١-7" :ه :شأ 1

7 7 

 :وهي ميس ١: ١-١١

 ؟1١ ١ 5: ستال ده

 (7؟7١ صر مالآلا ءاثالث ليل نم ىلوألا ةموقلا

 رس 2113و ا

 (؟١ 85 ص) مالآلا ءاثالث ليل نم ةيناثلا ةموقلا

 ارسل ق1 6

 (؟١ا-١51 4 ص) مالألا ءاثالث ليل نم ةنلاثلا ةموقلا

 ١- 2:لم## :8-١١ وأ, ١هل(

 ١ املحو :ه:رإ



 د

 دم 0

 هوس دعا دو

 6 هلع -ه

 (57؟١-1١51/ صر مالألا ءاثالث حابص

 (لم ١-2 #مل:١5:53١-54لأو ١

 و ل ا

 نسل 7

 راح م م0 و

 احلا 7 -م

 ١٠١-571١( صر مالآلا ءانالث نم ةفلاثلا ةعاسلا

 يكف جا رول

 (77؟515-١14 ص) سدقملا مالآلا ءاعبرأ ءاسم

 ني ا

 ١ :كح ا 1١9 1:95-88أ

 توسل 100

 :وياس 2:1 ١-١4

 0 اونإوا دو

 (؟7 54 ص) مالآلا ءاعبرأ ليل نم ىلوألا ةموقلا

 1س -ذ١

 (5-7585؟785١1 صر مالآلا ءاعبرأ ليل نم ةيناثلا ةموقلا

 ١1 :لف -

 لّوألا قحلللا



 4 نايرق شير

 (؟7٠71-؟58ه صر مالآلا ءاعبرأ ليل نم ةنلاثلا ةموقلا

 ه١ :5:يأ ١-

0 
 تيوس لا ب

 د ل
 ؟/-94:8 :بع | تم

 (55/8-770 صر مالآلا ءاعبرأ حابص

 ١مل: 5 :يأ ١-

 اال نا ا ا

 أ)و-ه 1١: :زحآ »م

 كيس 0-6

 ؟.-ق 1 :لوق -ه

 .١٠-1"5( صر مالآلا ءاعبرأ نم ةثلاثلا ةعاسلا

 ١: ١-١١ :است 2 ١

 (7 7١-8 ص) رارسألا سيمخ ءاسم

 لاس ا

 001 ص) رارسألا سيمخ ليل نم ىلوألا ةموقلا

 ريا 2:١ :لوق دبا



 لوألا قحلملا

 (؟"8-4١ صر رارسألا سيمخ ليل نم ةيناثلا ةموقلا

 تدع 555 نع تا

 (8 988-86 صر رارسألا سيمخ ليل نم ةثلاثلا ةموقلا
 نا

 مدام مو مأال

 1 ا 0

 ت1 هدو سالو وعل -

 ١ ه1 بع -

 0 حا ىو دارسألا سيمخ حابص

 رايح ١ ا -

 16-11 ا 6

 ارسل سو :عأو ا دع

 ١ هاب 5 ط5 -

 رج نك ها ا وا -ه

 (١؟4 941١-7 ص) رارسألا سيمخ نم ةثلاثلا ةعاسلا

 ه.دح#:؟ ١5: :رخ 5

 محورا

 اه كد كلل تنال“

 اس ا

 (؟ 4” ص) رارسألا سيمخ نم ةسداسلا ةعاسلا

 م-١ ١: :لوق ١-



 2 نايزق شير

 (؟١ 1١-48 47 ص) رارسألا سيمخ نم ةعساتلا ةعاسلا

 ردح 1 ب ا

 44 ا ا وم ا

 1١5-١ :8ه :خأ؟
 - بط ١1-555

 (؟15-١؟848 ص) رارسألا سيمخ موي نوريملا سيدقت

 ا عي لس م -

 اكد ا ع ل ا ل 6

 (؟ 545-417 ص) ىضرملا تيز سيركت
 د ا

 1 1786-1 518 عوز 88

 م 9-3 4ع ضار دامعلا تيز سيركت

 00 ا -

 5-١١ :ه :روق ١ ا

 (؟١551-5؟859 ص١ يرسلا لسغلا

 "هكا 18 مع اللا ديد ه1 ا 1

 ١1 ا اا ا و -آ

 (؟7ه-”؟ه١1 ص١ توبلصلا ةعمج

 ةبسلا هذه مايأ يقابك ةفيرشلا ةليللا هذه ءاسمل تاءارق نيعن مل اننا :هيبنت

 ديسلا مآلآ ةصق نع يبني راسكنسلا نوك نم يصوصخ ليجنا اهل سيل هنأل ,ةسدقملا

 . نويليجباالا هرك ذ امك دئاز ريسفتب حيسملا



 لهألا قحلملا كل

 (؟ 78١-54 ص) توبلصلا ةعمج ليل نم ىلوألا ةموقلا
 (لم ١)أمو-١ 9:55 :لم# ١-0

 1-4 1312 د

 ال١٠ ا 7

 كل ا

 هدو 1 ادم 3 ملقا ا -

 (؟ 5780854-55 ص) توباصلا ةعمج ليل نم ةيناثلا ةموقلا

 ١او-ا7:15:يأ ١-

 |[ ك1 ار ا

0-0011 5-0 

 ميكا

 557-1١7 :عبع -ه

 (559-”ه5 ص١ توبلصلا ةعمج ليل نم ةنلاثلا ةموقلا

 لس از منجم يرسخ ت1

 0-10 يأ 0

 هوه دا 2 ا

 د ولاا

 8-١١ :17:بع | -ه

 (؟5-557؟859 ص) توبلصلا ةعمج حابص

 رحال 21 2 لقا -

 كر ١

 اوعي ا



 50 نايرق شير

 مما 7ع : عأ 5

 ”ه-١/:١ :روق ١ -ه

 (55 557-6” صو توبلصلا ةعمج موي نم ةثلاثلا ةعاسلا

 مم :19 : يأ 3-3

 أرمح١ :ه. :شأ -

 :نين نو دلل بو

 ندي -

 ااحأإ 21 نوح - ١

 (559-؟568 ص) توبلصلا ةعمج موي نم ةسداسلا ةعاسلا

 ا اا

  5:شا 4١:١١١

 ١ وسام اع ا

 رك رو

 ةحكا ودم ١ سحألا 12 منع بحه

 (؟10/-١؟59 ص) توبلصلا ةعمج موي نم ةعساتلا ةعاسلا

 با ,أ)ء-١ :ه#:شأ ١

 ؟ عال + 8 هاذ 3-1

 - :يم ١: ”-ه ١

 0 ل ا

 أ م-9 ١8: :بع | -ه

 (؟51/7-1/8” ص) بيلصلا ةدجس

 سا ا



 لوا قحلملا 0 1 0 3 تا

 تيل ا ل ع ل -

 ا ا الا

 0 ا ل ا ا

 (؟/2م-؟ا7/6 صو ميظعلا تسلا ءايم

 عيا ابإلا#  عربساا 201:3 أ

 (مص ”5) 51١-58 1:5” :لم ١ تم

 إلا

 -- :عأ ١65-05

170-28 21 -8 

 (717/ ص) ميظعلا تبسلا ليل نم ١...( ةموقلا

 1١6: ١-7 :مور تي

 (؟51/8-80 ص) ميظعلا تبسلا ليل نم (. ..) ةموقلا

 ( نص ناراحا لما نإ

 ١5:4-.” :كح | -؟
 د ل ل ا يل

 1-1 ا -

 59/8٠١-58( ص) ميظعلا تبسلا حابص

 يضل وار قذ/ كارل 1: لها, ١ حنا

 نيا الادعإ 51 -

 ايس ا ىلا د

 | ا -

 ا” 3 و7 -ه



 نايرق شير

 (؟585-17/١ ص) ميظعلا ةمايقلا دحأ ةيشع

 بال-١ :4ه :شأ ١-

 با 5-4 1:١5 :وه 5

 ا 7 تو

 محو رمال

 2118-11 مور -ه

 (؟/5 ص) نارفغلا ةالص

 احا م ل1 او 22 فا يأ

 (1/١/-5؟/85 ص) ةمايقلا دحأ ليل نم ةعبارلا ةموقلا

 ا 5 مور -

 (7؟5-8/8 م1 ص) ةمايقلا دحأ حابص

 نسما ا -

 دوس ذل ا 1

 788-١91( ص) نييراوحلا نيبثا

 (مص ١-2 ١مل:١9:.4-١ه)أو ١
 بارا # +طا داب

 مسساء نب
 مداسإال ا و
 اناا دا تن -ه

 593١-#59( ص) نييراوحلا ءاثالث

 100 ١



 لوألا قحلملا - ١

 امم :49:شأ -؟

 دهسا 4 عد نعل لاو 7

 ميعبمب 4ع دسك

 11 عر - 8

 (؟5937-5985 ص) نييراوحلا ءاعبرا

 ب ولا ا

 د يلو

 (15986-595 ص) نييراوحلا سيمخ

 عام ارامل جا

 ١ ىيخأ 110 ا ا

 (9١ا/-595 ص) نييراوحلا ةعمج

 موكا :9 :عأ -

 ال8 1 مو ا

 (؟5-9/8؟91/ ص)١ نييراوحخلا تبس

 4 رسم با أ 1

 ١ه-5:5:لوق --5؟

 19/8-١1١”( ص) ديدجلا دحألا

 ١7١ نورا هم قلت -

 ١ ه-15 :هك؟ 0 1

 بناس 2" رحل 0 بإ#



 ١ ١-؟ ١ :طب ا 1

 «عساا/ :* :فا هم

 (" . 4-7 3١. صر ةمايقلا دعب يناثلا دحألا

 باداود 18 1كلت  ح]

 معا از ع صال 111 لما اب

 انس ل -

 م4 6ع 4
 1 17 ور -ه

 (" .ا/-#” . 4 ص) ةمايقلا دعب ثلاثلا دحألا

 "ملا :5غه :كتا ١-

 (لم ؟ وأل ١ه-4 ::لم## 0-5

 517-1154 1:5٠ 1س 5

 ن2

 ١١١١ :8 5 بك هه :ال :مور -

 مخ ص) ةمايقلا دعب عبارلا دحألا

 "حو -

 (لم ١ وأل :١5-586 :لم##

 154-51 153375 :يىس ا

 راك ما -4

 1-١ ا رو 2

 9١١-017”( ص) ةمايقلا دعب سماخلا دحألا

 مو-98:45 :كتا -حأ

 6و



 لوألا قحلملا ٠ ش هد.

 0و لم حب

 ناسي ل 5

 كاوا -

 ادع 2 -

 ١-5 1١"3( ” ص) برلا دوعص

 2 ندر < ل لل 6

 ٠١-١١ :5 :ىم 1

 كيل ل

 ا ا

 1 فا 8

 (”1/م8-“5١1 ص) دوعصلا دعب يذلا دحألا

 (لم ١ وأل و ١-2 » مل:٠١: ١-

 هك أ نمل 0-8

 /1١-91١:"( ص) ةرصنعلا دحأ

 أ"... 2:19 :رخ ١>

 (لم ١ وأ)ر با١م-و 1١9: :لم * 1



 _ كايرق شير

 (" 51١-78 ص) ةرصنعلا نينثا

 ؟ةسييالا ١١ نع | دحا

 (مص ١ وأ) ا د 1 له -7

 رابعا 21: قلبنا حلا

 ريو

 | 5 ووك - ١

 (”94-905 صو سدقألا ثولاثلا دحأ

 راحت ا :لكا 3

 - تسول ١

 م-١ :5:شأ -»

6 1 1 

 مسه ]1 مور دف

 (7"7”.-55”7# ص) سدقملا نابرقلا ديع

 مد 1 د

 امها وراسل هانا لع ا

 ؟ سالو 2751 لسلا رسالا

 ل ا اا وا -6

 1 ل ا را - 6

 (مم 88-5. ص) سدقملا نابرقلا ديع مايا ةينامث نيب ام يذلا دحألا

 (مص ١ وأ, م8ب+ :: :لم 2 ١

 1١-١١ :9 :لثم مب

 541-١ كلاي مت



0 - 

 اا وع دعا 0 -ه

 يع رع اب

 ني ياا ا

 م 5

 ارسل نو 0-2 >7

 تنس ال

 اج 1:لوقا دم

 (" "9-10 © ص) ةرصنعلا دعب ثلاثلا دحألا

 11 ا د

 ! | 9:ضق ١: ١لا

 27 تا

 رك يي ماا

 - ١ روق ”: ١-ه١

 (" 7171-50 صر ةرصنعلا دعب عبارلا دحألا

 أ 06 ١-

 فرست فت دو ااا

 يراسل رع ا 6

 أ)5-5:4 :روقا١ هم

 (" 5 "”-# .4٠ ص) ةرصنعلا دعب سماخلا دحألا

 اناا د 1 ١-

 لّوألا قحلللا



 نايرق شير

 :0125-١ ضف ج5

 ١5: 7/١ ١ :لثم --

 م"ه-١ 4 :م :عأ -خ

 ١م-ه :" :مور -ه

 (#8 8-45 #4 ص) ةرصنعلا دعب سداسلا دحألا

 ببال دحإ 5 رع -

 فو :73 :ضف --

 نرش ا

 ل

 هوس ا هنا سيو ا -6

 ("8295-" 55 ص) ةرصنعلا دعب عباسلا دحأللا

 راك و ع

 جلل ياسا طك دب

 | 1215 لع -

 مس ا 6

 مسلو :5 + ١ ربسإ ا 1:1 :ميط ؟ -ه

 ("ه7 49-7 ص) ةرصنعلا دعب نماثلا دحألا

 ١4-88 :9:رخ ١
 ميه وار اتسم د1 + لمتلا  دحإل

 افادساتا ا. 32 ا ب

 ١ و يل

 ١35221 ةويط ؟ --



 لدألا نحلملا

 (مبهه-“ه١ صر ةرصنعلا دعب عساتلا دحألا

 ١ه-١ :م:رخ < ١-

 (مص ١ وأ) ؟بيناحتا م ه1 حا

 ١م-) :5. :لثم »ع

 كيا ا ل

 مجال هم 12 هج ع وبينا دم

 ("هم-”هه ص) ةرصنعلا دعب رشاعلا دحألا

 سلا -

 (مص ١ وأ) ١-5 ::لم١ 0

 اا 0 نم ا

 يح ا +

 ضرس: -ه

 ("7-51همل ص) ةرصنعلا دعب رشع يداحلا دحألا

 101 اا ةر 3

 (ويط رار تجنب يلع د7

 ١/315 139 :يس ا

 - :عي 1:5 ١4-١1

 1 تو

 551١#-584”( ص) ةرصنعلا دعب رشع يناثلا دحأللا

 9355-1 رح ١-

 (مص ١ وأل ١-٠١ :8:له١

 | فس ا 7



 نايرق شير

 نحن وما 1

 ١ ؟ج# ءق <٠ فا تو

 (5-55"8 4 ص) ةرصنعلا دعب رشع ثلاغلا دحألا

 ا صل لل ع 1

 (مص ١ وأل ب7؟-١ه:4:لم١ | -؟
 م 4 ىلا 0-7

 نه ل

 :١5-١١ :سفأ هم

 (”1/.-51/ ص) ةرصنعلا دعب رشع عبارلا دحألا

 ١ رح 25 6-107 |

 منها رارا هاا. نسأل دو
 نسل ندا تساك#

 ال1 1:5 © ١ا/-1/ :5 :عي 4

 ورعان[ ع حا تر جريت دعو

 (#10/ م١٠ ص) ةرصنعلا دعب رشع سماخلا دحألا

 ١-١١ :1.6 :رخ حا

 (مصاوألاه-١1:١١:لم١

 111-١1 : يس باغ

 0 ا

 ؟يدعاإو 1! نلف هه

 (1/- 1/8 ص) ةرصنعلا دعب رشع سداسلا دحألا

 ل 1 رف ١



 لوألا قحلملا 222-223 ّْ

 (مص ١ وأ)روؤ-١ :١ه :لم ١ ا

 كسل نا -

 ميلا

 ١ ا رو 1 -

 ("1/9-10/5# ص) ةرصنعلا دعب رشع عباسلا دحألا

 ااا ا ور --

 معا رار ةسعا هانق هنا د

 7-١1 5:5 1س ا

 بتاع اك

 ؟ سا 7 1 و5 -ه

 ("//5-#ا/94 ص) ةرصنعلا دعب رشع نماثلا دحألا

 يا ا ا دعا

 (ينرع وار حا لما ا

 قديس ا ا

 ا -

 "هداه ٠١: :بع -ه

 ("/54-”85 ص) بيلصلا ديع دعب لوألا دحألا

 :1١0-59 :رخخ ١

 (مص ١ وأ, 1١-١١ :97١:لم١

 انس يس -

 مادو جوعا د

 "58-5 1:37 :ميط” ١ -ه



 نايرق شير
 دلما

 (”//-7/88 ص) بيلصلا ديع دعب يناثلا دحألا
 | كل 25308 -

 (نه أ وار با بالا ا جلس[ أ
 1١8-1" 1:50 :يس تا

 فب ن4
 حصل قادم ااا 25 و1 3

 /”-51١”( ص)١ بيلصلا ديع دعب ثلاثلا نحألا

 ؟ ياسإ و 5:1: ريخ ١

 (مض ١ وأ ةة-ع# :172لم 1[ أب
 ١-١ 1:51 :يس با

 ل 10

 ممسك. 2:1١ :روقا١ --ه

 (”91-84 صر بيلصلا ديع دعب عبارلا دحألا

 امزح الا رح حا
 (مص ١ وأ, 5-١4 :18:له١

 احر ىو

 59-5 :ه :عأ 6

 ربحا 1 و 8

 (”95-9854# ص) بيلصلا ديع دعب سماخلا دحألا

 10-1 ١

 (مص ١ وألأ55:18-575:لم١ 5

 انسان ع ا



 املا حلملا
0 0 0 

 اس 7 اس

 م" .-17 :ه :عأ -8

 انس ا ت-م

 (795-599 صر بيلصلا ديع دعب سداسلا دحألا

 رس ا

 (مص ١ وألال- ١:١9 :لم١ <

 1-١5 :5/ :يلس 7

 يبن ه4 ارا و

 0 ا -6

 (5 99-١7 ص) بيلصلا ديع دعب عباسلا دحأللا

 ؟دبإ ا فاما سف
 (مص ١ وأ, ١7:19 :لم١ 5

 ميس رو ياا

 ما -#

 < ١ :ميط *: ١-١5

 54٠١17-5٠85( ص) ةيدرولا ةديس ديع ؛لوألا نيرشت رهش نم لوألا دحألا

 تراحرايتولاا نا 0-3

 لا ل ل -

  1:ىس 1:55 617-4٠

 2١( م ةع.ه ص)ر ةعيبلا ديدجت دحأ

 ١الى: :5 :رع  -ذ



 نايرق شير

 ا سا ل لش 1

 5:9” 5 :* :كم ١ ل

 ناهي هوب :عأ 51

 ١1 اب :. بع -

 4٠0/8-4١١( ص) ةعيبلا سيدقت دحأ

 هنو ع: يح أ

 كسلا الا ولع حلا

 نأ 8-5-1 ا حا

 ١ ب-1 6 هطي 1 _

 اود 55 نبع 5

 41١١-4١5( ص) ايركز ةراشب دحأ

 نسل نر

 0-1 تيا

 مص نار ؟11 را لما د

 امس كرزعا تو

 5١1:5 :مور -ه

 4١54( ص) ءارذعلا ميرم ةراشب دحأ

 راذأ نيرشعو ةسمخ يف امك تاءارقلا بلطأ

 (١4ا!-4١841 ص) ميرم ءارذعلا ةرايز دحأ

 وجا واو اهدا :؟ .:له ؟ -

 (مضص ؟ وأ, ١؟-6 :5:لها## تو

 ١ ع-ه :ال :كح ع

57 



 لوألا قحلملا 3 0 كك كلل دل كسك

 ١م-با :55 :عأ 7

 ١: ١-١ :سفا -مه

 (4 ١7 ص) انحوي داليم دحأ

 ناريزح 74 يف تاءارقلا بلطأ

 841١٠7-450( ص) فسوي يرام نايب دحأ

 21 0557 اع -

 مص رار اجا ن1 له ح5

 بي 1-14 -

 اساسا ا دعي

 عر -ه

 (45"-#غ١٠7٠ ص) ةبسنلا دحأ وهو داليملا لبق وه يذلا دحألا

 ا ل 3

 ١ ه8 1 تل ا





 يناثلا قملما
 قحلم

 اهلسلست بسحب نايرق شيرلا يف تاءارقلا

 سدقملا باتكلا يف





 هاا/

 ميدقلا دهعلا بأ

 نيوكتلا رفس ١-

 جورخلا رفس -5

 رابحألا رفس ٠-0

 ددلا مفيس 25

 عارتشإلا ةينثت رفس -ه

 لون نب عوشي رفس 0-1

 ةاضقلا رفس -ا/

 لوألا كولملا رفس -/

 يناثلا كولملا رفس -9

 ثلاثلا كولملا رفس ٠-

 عبارلا كولملا رفس 1

 يناثلا مايألا رابخأ رفس -

 ايمحم رفس :+ ١-

 ايبوط رفس ١-

 تلا ريفر

 بويأ رفس ١-

 لاثمألا رفس -8

 ةمكحلا رفس -"؟

 ةءارق ١"

 ةءارق' 5

 تاءارق ا/

 ةءارق ١ ؟

 تاوارق ا

 تاءارق 8

 تاءاوق 8

 ةءارق /١”

 تاءارق :8

 ةءارق ١ ه

 تاءارق ا/

 تاءارق ه

 ناتءارق

 يناثل قحلم :اغلا ةحلملا

 (مص )١

 (مص ؟)

 (لم ١

 (لم 7

 هدحاو ةهءارق

 ناتءارق

 هدحاو ةءارق

 تاءارق ٠ ١

 ةءارق 3 17

 ةءارق * ١

 ةءارق 5

 ةهءارق 16



 نايرق شير

 يوما عرج
 نانوي ةءوبن

 ايف ةءوبن

 اينفص ةءوبن

 ئاحح ةووبن

 ايركز ةءوبن
 ايخالم ةءوبن

 لوألا .نيباكملا رفس

 يناثلا نيباكملا رفس

 ديدجلا دهعلا -ب

 لسرلا لامعأ

 ةيمور لهأ ىلإ

 ستنروق لهأ ىلإ ىلوألا

 ستنروق لهأ ىلإ ةيناثلا
 ةيطالغ لهأ ىلإ

 ةءارق ١ ه

 تاءارق ب

 هدحاو ةءارق

 ةءارق ١

 تاءارق 8

 تاعارق 7

 ةدحاو ةءارق

 تاءارق ١

 ناتءارق

 تاءارق 5

 ناتءارق

 هدحاو ةءارق

 تاءارق 5

 تاءارق ”

 تاءارق'#

 تاءارق هز

 تاوارق ٠1ه

 ةءارق م5

 ةءارق ”4

 ةءارق ١8

 تاءارق

 ١ه



 سسفأ لهأ ىلإ
 يبيليف لهأ ىلإ
 يسلوك لهأ ىلإ
 يكينولاست لهأ ىلإ ىلوألا

 يكينولاست لهأ ىلإ ةيناثلا

 سواتوميت ىلإ ىلوألا

 سواتوميت ىلإ ةيناثلا

 سطيت ىلإ

 نومليف ىلإ

 نييناربعلا ىلإ

 بوقعي سيدقلا ىلإ

 ىلوألا سرطب سيدقلا ىلإ

 ةيناثلا سرطب سيدقلا ىلإ

 ىلوألا انحوي سيدقلا ىلإ
 ةيناثلا انحوي سيدقلا ىلإ

 ةثلاثلا انحوي سيدقلا ىلإ

 اذوهي سيدقلا ىلإ

 انحوي سيدقلا ايؤر

 ةءارق ١ ه

 تاءارق /

 ةءارق ١١

 تاءارق

 تاءاوق

 تاوءارف ١

 تاءارق ا/

 ةهءارق /١”

 ةهءارق ١١

 ةءارق ١ ؟

 تلاوات ف

 ةءارق ١7

 هدحاو ةءارق

 ناتعارق

 هدحاو ةءارق

 قناثل :اثلا





 ثلاثلا قملم)
 ندا

 اهددع بسح تاوءارقلا





 ثلاثلا قحلملا ه7

 (ةءارف 71/١ ميدقلا دهعلا تأ

 ةءارق جورخلا رفس ١-

 ةءارق ” ايعشأ ةءوبن 0-5

 ةءارق ١” خاريس نب عوشي رفس ا

 ةءارق لوألا كولا رقتين ح4

 ةءارق لاثمألا رفس -ه

 ةءارق ١ ةريوكتلا راو تاو

 ةيارق 1 لايقزح ةءوبن /١-

 ةءارق ١ ه تلاثلا .كولملا رفس درا

 ةءارق 6 ايمرإ ةءوبن -5

 ةءارق ١ ؟ ددعلا رفس ٠-

 ةءارق ١ ؟ ةمكحلا رفس ١-

 تاءارق ٠ بويأ رفس ١-

 تاءارق 4 كون نب عاوشي ريم ح7

 تاءارق 4 ةاضقلا رفس -1 4

 تاءارق 6 لايناد رفس ١-

 تاءارق رابخأا نقم -5

 تاءارق عارتشالا ةينت ر فس تن[

 تاءارق عيبارلا كولملا نفس.

 تاءارق 5 اخخيم ةءوبن - 1148

 تاءارق 5 ايركز ةءوبن -؟

 تاءارق ه يناثلا كولملا رفس ١-

 تاءارق ه يناثلا مايألا رابحأ رفس



 نايرق شير
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4 
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 ل
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 زا
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 »ته
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 زو

 : عم

 يناثلا نيباكملا رفس

 لوألا نيباكملا رفس

 ريتسأ رفس
 ايمرإ يتارم

 عشوه ةءوبن

 سوماع ةءوبن
 اعلم ةووبل

 ارزع رفس

 (ةءارق "85 5١ ديدجلا دهعلا -ب

 لسرلا .لامعأ

 ةيمور لهأ ىلإ

 ستنروق لهأ ىلإ ىلوألا

 نييناربعلا ىلإ

 ستنروف لهأ ىلإ ةيناثلا

 تاءارق ه

 تاءارق ؟

 تاءارق 7

 تاءارق

 تاءارق "”

 تاءارق "

 تاءارق 7

 ناتءارق

 ناتءارق

 ناتءارق

 ناتءارق

 ةدحاو ةءارق

 ةهدحاو ةءارق

 ةدحاو ةءارق

 ةدحاو ةءارق

 تاءارق 6

 ةءارق "5

 ةءارق 5

 ةهءارق ١"

 ةءارق (١

 ه*:



 ىلوألا انحوي سيدقلا

 سسفأ لهأ ىلإ
 ىلوألا سرطب سيدقلا

 يسلوك لهأ ىلإ
 بوقعي سيدقلا

 يكينولاست لهأ ىلإ ىلوألا

 ةيطالغ لهأ ىلإ
 يسيليف لعأ لإ

 سواتوميت ىلإ ةيناثلا

 سواتوميت ىلإ ىلوألا

 انحوي سيدقلا ايؤر

 يكينولاست لهأ ىلإ ةيناثلا

 ةيناثلا سرطب سيدقلا ىلإ
 ةغلاثلا انحوي سميدقلا ىلإ

 سطيت ىلإ

 نومليف ىلإ

 ةيناثلا انحوي سيدقلا ىلإ

 اذوهي ىلإ

 ةءارق ١1

 ةءارق ١ ه

 ةءارق ١

 ةءارق ١١

 ةغارك 5

 تاءارف 5

 تاءارقا

 تاءارق /

 تاءارق ا/

 تاءارق 5

 تاءارق."

 تاءارق

 تاءارق :

 ناتءارق

 هدحاو ةءارق

 هدحاو ةءارق

 هدحاو ةءارق

 كلاغلا ىلملا





 مع اخت





 ةمتاخلا تلفت

 دك ا فاه ةيملغ .تال ؟اننت نحب عمجتسن : عةمتاخلا هذه يف

 -انرظن يف م 4 .مم١ احرق نايرق نيرا رت يا ا ولا

 -ةيباتكلا ةبوجألا داجيإ يلاتلابو ءاهسردل اهدنع فقوتلا ٌقحتستن هدد 7 ماسلا تاطحم

 ةسينكلا يف اًيلاح مئاقلا ّيجروتيللا حالصإلا ةشرو يف نحنو «ةّيملعلا ةّيجروتيللا
 . ةينوراملا

 )١5/ اًيحزق نايرق شير اهيوتحي يتلا تاءارقلل ةريبكلا ةّيَّمكلا نم اًقالطنا
 دايعألاو ةّيعيبلا اهضورف يف لايجأ ةليط ةّينوراملا ةسينكلا اهنم تذغت يتلاو «(ةءارق
 ,ةيبرعلا يف ايحزق نايرق شير رشن يف انتبغر تناك ع ةيسفطلا ةنسلا رادم ىلع

 . دوجولا ردان حبصأ دقو «ىلوألا ةّرمللو

 ىلوألا ةطحما

 طوطخا) هسا شيرو ا ايحزق نايرق شير نيب ةنراقمب انمق

 نيينورام نيديلقت نالثمُي نيطوطخملا نأب انظحالو ,ء(.م5155١ ميدقلا ينوراملا

 قيرطلا هيبمت ألوأ ءايحزق نايرق شير ةعابط نم انفده ناكف . تاءارقلل :ةينابخم

 لك روطت فيكو ؛ نيديلقتلا نيذه عيباني ةفرعم يف ثحبلل سّدقملا باتكلا ءاملعل

 . ايحزق نايرق شير هنم ىقتسا يذلا ديلقتلا ةفرعمل ةعساو قافآ حتف :اًناثو ؛امهنم

 ةيناثلا ةطحملا

 باسحلا عبتي يذلا ءايحزق نايرق شير نم يناثلا مسقلا نأ ىلإ ةمّدقملا يف انرشأ

 ةطفنلا هده يفو.. .ايرلا ةنان» نفي يذلا دحألاب أدير :ةّيستطلا ةنملا وأ قرمقلا

 يف حندلا نمز نع هئاحبأ يف تبات انحوي بألا همّدق ّيملع لام ىلا اندع « تاذلاب

 ةيليجن الا تاءارقلا نأب» :ل |اق ثيح تبات بألا هيلإ راشأ ام اندروأو .ّينوراملا سقطلا
 حن ا

 :لل دعب ل | وألا دحألاب ( سادقلا باتك يف اذ حندلاب صاخلا يجروتيللا نمزلل



 ه0 نايرق شير

 2-45 ولو داليملا ليغ قبيسي يذلا ةببشلا دحأي ىهستو عن( 1-6 55 وو

  ةيسقطلا ةنسلا لأ يف حندلا عضي ليلد وه رّشؤملا اذه نأ ىلإ تبات بألا صلَخو

 داليملاب لفتحي ناك هنأ دك ْؤِي  يلاح ا ديلقتلا نم قرعأ ديلقت اياقب وه سيلأ يلاتلابو

 فاشتكاو ليصألا ّيقرشلا ثارتلا اذه يف ضوخلل ايدج اًيملع اًمامتها «ةّيجروتيللا

 . ةينغلا هز ونك

 ةثلاثلا ةطحملا

 ايحزق نايرق شير لمعتسا "0 ةعباتتملاو ةداعملا تاءارقلا ةرهاظ يه

 تاءارقلا لمعتسا امك . ةفلتخم تابسانم يفو «ةّرم نم رثكألو «ةداعملا تاءارقلا

 نايرق شير بتاكف « ّيكيّسالكلا موهفملاب ةبك رملا تاءارقلا ّصخي ام يف اّمأ . ةعباتتملا

 . اهلهجن بابسأل ,اهلمعتسي مل ايحزق

 دهعلا نم رافسألا ضعب لمعتسي مل اًيحزق نايرق شير نأ ىلإ اًضيأ رظنلا تفلن
 ءقيشانألا تيشن“ ..ةعفاجلا .«زيمازملا لوألا مايآلا رابخخأ .+توعار :لقم .ءعدقلا

 . قوقبحو موحن «.ايدبوع

 نيوكتلا رفس لامعتسا بايغ وه ّمهألا نكل ءاًباوج رظتني رافسألا هذه بايغ
 . ماهفتسا ةطقن حرطي يذلا رمألا « ىمعألا دحأ يف ادع ام «ريبكلا موصلا نمز يف

 هباتك يف تبات بألا اهرشن يتلا ةّيملعلا تاجاتنتسالا ضعب ةمّدقملا يف انركذ دقلو

 ىلإ راشأ تبات بألا نأب طقف ركذن ءراركتلل اًيشاحتو .ميدق ”ينورام نايرق شير
 يذلا رمألا ءريبكلا موصلا نم نينثالا راهن نيوكتلا رفس نم ىلوألا ةءارقلا لامعتسا

 . . .ريبكلا موصلا نمزل نيوكتلا رفس ةءارق صّصخي قيرع يكاطنأ ديلقت عم مغانتي
 قئاءادب ةددع ةّيكاطبألا:ةّيسقطلا ةنسسلل هنأب ةلئاقلا ةّيحروتيللا ةّيرظنلا زّرعي ام اذهو

 . ريبكلا موصلا نمز يف نيوكتلا رفس نم اًقالطنا سّدقملا باتكلا ةءارقب ءدبلا اهنم



 ةمحاخلا 0 دلل

 هما ةكيلدلا هتريخ عقدت نم دخت ابلغ «حذل اعلا نم ردقلا اذيي نشك
 رولا ةمدخ ءربصلا عرافب اهرظتنن انلز ام ةبوجأ ىلع هنم اصحنف «ةريسملا
 : ندع عي اير , موي دعب اموي اهتاذ نع ةثحابلا ةينوراملا





000 

 ل رس هملعم و دبا ثانلا ةمّدَم

 00 ا ١85١ اًيحرق نايرق شير

 0 ا ايحزق نايرق شير ةمّدقم

 )2غ 000000 تايرق شير وعدملا :بادكلا نسريف

 1 لوألا مسقلا

 1 #00 يناثلا مسقلا

 00 ا ا نايرق شير وعدملا باتكلا

 اق يسمشلا باسحلا ةعباتلا دايعألا نمضتي لوألا مسقلا

 00 ا ىناثلا نوناك رهش

 ل ا طابش رهش

 7/ و608 60 فام ان وتو كل فب رك ذو ١ قيس وع خا روح هود او وحن فو أ 6 ال وب اا اوم اخي راذآ ريش

 اح كاسين رهش

 م 02 ا ا و يا ا ب ران رهش

 اء تاريزح رهش

 * قش
 ل

 ل رومل رهس
 ما اي

 نا رع
 20 1#آ313#1131ز1ز1ز1 #1 # ]#3 1# با رهش

 م ا مت ا لوليا رهش ظل ادياريت

 ديلا اا ا لوألا ين رشت رهشس



 ه5 نايرق شير

 121 ب09 كوالا نرلاك ريش

 10 ا ام لوسر ديع

 ااا ا ا ا ام ديهش ديع

 323 005 ام فرتعم ديع

 ا ا ام فقسأ ديع

 ١١ه . . يرمقلا باسحلا ةعباتلا دايعألاو تادحآلا نمضتي يناثلا مسقلا

 ا ا يي 6 ةناتخلا دعب دحألا

 001 حندلا نمز

 لك م تب أ واو و ا ل و يل حندلا دعب لوألا نسال

 ان وو ل الل م ل ير ل م حندلا دعب يناثلا نجلا

 اا ا ا ياا حندلا دعب ثلاثلا دحأللا

 20 ب0 حندلا دعب عبارلا دحألا

 0 ا حندلا دعب سماخلا ءاعا

5-5-5 5“ 2 

 010100111 ]1 نيشالصلا و رازبألا كحأ

 10 ا نينم ْوملا ىتوملا دحا

 00  ذ ] ]ز]ز]ز] 0000 ا موّصلا نمز

 اا نيسمخلا موص لخدم دحأ

 ا اا ا ا ءوضلا نم لوألا نينثالا

 0011 1 ] ] ] ] ]ز]ز]ز ]زي موصلا نم لّوألا ءاثالثلا

 212 9 موصلا نم لّوألا ءاعبرألا

 ا 000 غوضلا نم:ل وألا سيمخلا

 ا ا او مع ل ل ير موصلا نم ىلوألا ةعمجلا



 ل لا رسل سورا فيفا

 00010]أ13أ|313#]#13131ةآ#]35*3*1ة]31151“ موصلا نم يناثلا دحألا وهو صربألا دحأ

 هأ ا ا هم رول هلأ ده عقب هب ذهل قنا قع اهل ده او 45 هب هت اه ال دق موصلا ص قزاثلا ءاثالغلا

 0000000 موضلا. عم ىتاعلا ءاغبرألا

 كرف د6 دهام وع هلا دقو دهس ده دقوا روع هل ذهن وجلال ده هيو اقض 8 موصلا رم يناثلا سيمخلا

 000000 موصلا نم يناثلا تبسلا

 20000000 نيسمللا مويرع نعم كلاثلا ههخالا وهو ةفزانلا دا

 00 موصلا نم ثلاثلا نينثالا

 0000 ا موصلا نم ثلاثلا ءاثالثلا
 00000090 ا موصلا نم ثلاثلا ءاعبرألا

 0000 ا هيلا د كلانا كحل

 لا نيسمخلا موص نم عبارلا دحألا وهو رطاشلا نبالا دحأ

 00000 ا موصلا نم عبارلا نينثإلا

 2200 ا موصلا نم عبارلا ءاثالثلا

 كل ا موصلا نم عبارلا ءاعبرألا

 1277 موصلا نم عبارلا سيمخلا

 م ل موصلا نم ةعبارلا ةعمجلا

 نلت يل م /ا نم عبارلا تبسلا

 ل ا ا ١ يسيرا موص نم سماخلا| دحأللا وهو علخا نينأ



 فق _نايرق شير

 0 ا موصلا نم سماخلا نينثإلا

 00 ا موصلا نم سماخلا ءاثالثلا

 نا ا موصلا نم سماخلا ءاعبرألا

 0 ااا موصلا نم سماخلا سيمخلا

 0001 1 ] ] ] ]ذ] ]1 ا موصلا نم ةسماخلا ةعمجلا

 0 موصلا نم سماخلا تبسلا

 ا موصلا نم سداسلا دحألا وهو ىمعألا دحأ

 ا موصلا نم سداسلا نينثإلا

 1 ا موصلا نم سداسلا ءاثالغلا

 ا موصلا نم سداسلا ءاعبرألا

 0 ا موصلا نم سداسلا سيمخلا

 2غ 000000 ا موصلا نم ةسداسلا ةعمجلا

 0 موصلا نم سداسلا تبسلا

 ياا نيناعشلا دحأ

 الا اا ا ا ا ا ل مالالا عوبسأ

 ا اا ا سدقملا مالآلا نينثا ءاسم

 0 ا مالآلا نينثا ليل نم ىلوألا ةموقلا

 نا مالآلا نينثا ليل نم ةيناثلا ةموقلا

 ل ١ مالالا نينثا ليل نم ةثلاثلا ةموقلا

 ا ا مالالا نينثا حابص

 1 و ا ا مالالا نينثا نم ةثلاثلا ةعاسلا

 ل عسا بكرا وو يزعم سدقملا مالالا ءاثالث ءاسم

 و ا راقي عم بكب مالآلا ءاثالث ليل نم ىلوألا ةموقلا



 هع”

 . . مالآلا ءاثالث ليل نم ةيناثلا ةموقلا

 . . مالآلا ءاثالث ليل نم ةثلاثلا ةموقلا

 0 ل مالالا ءاثالث حابص

 مالآلا ءاثالث نم ةثلاثلا ةعاسلا
 سدقملا مالآلا ءاعبرأ ءاسم

 ٠ مالآلا ءاعبرأ ليل نم ىلوألا ةموقلا

 . . مالآلا ءاعبرأ ليل نم ةيناثلا ةموقلا

 . . مالآلا ءاعبرأ ليل نم ةثلاثلا ةموقلا

 000 ا مالآلا ءاعبرأ حابص

 000 مالآلا ءاعبرأ نم ةثلاثلا ةعاسلا

 0 ا رارسألا سيمخ ءاسم

 رارسألا سيمخ ليل نم ىلوألا ةموقلا

 . رارسألا سيمخ ليل نم ةيناثلا ةموقلا

 . زارتسالا نييمعت ليل عم ةقلاثلا ةموقلا

 هنو هك ا كا وا #1 م ه5 ا 1# 5#

 هنا ل ها وا 8 *ماو»_ هز "ه7 هر نقل "87" 5

 ه0 وه هل © © ا # # # ا # #
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 نايرق شير

 توبلصلا ةعمج ليل نم ىلوألا ةموقلا

 0 توبلصلا ةعمج حابص

 . 2توبلصلا ةعمج موي نم ةثلاثلا ةعاسلا

 توبلصلا ةعمج موي نم ةسداسلا ةعاسلا

 . توبلصلا ةعمج موي نم ةعساتلا ةعاسلا

 0 ا ا بيلصلا ةدجس

 0 ا ا اد ال

 00 ا ا ا كيشلا حابص

#0 ## 

 كا نارفغلا (ةالص) ةولص

 . , .... :ةعايقلا حلا ليل نع ةعبارلا ةموقلا

 0000 ةمايقلا دحأ حابص

 0 ا نييراوحلا نينثا

 ه0 ه0 ه0 هل ه0 هه ## #ا»

 ه0 ه0 ه0 0# »#0 #ا#ا## »ا

 ٠ ىلا هل ها ## ##»

 رو "اخ خا خا 792 ا ا هاا دال

 « 0 ه0 »هه ## »ا # #

 06# .#ا اا ل اا بالا "اا 021 تاو ع اه 8: * < ©

 هامه #0 ###ا# ##

 ها ه0 م 0# #ا# # # # #

 ه5



 ه4

 ةمايقلا دعب يناثلا دحألا

 ةعابقلا دعم كيلاغلا دحألا

 ةمايقلا دعب عبارلا دحألا

 ةمايقلا دعب سماخلا دحألا

 6 ا ع ا م "ا اكوا لب كوالا "4 بررلا د وعص

 0 ا ل ةرصنعلا نمز

 0 سدقملا نابرقلا ديع

 ©2000 اهلا اهلا هز لبا #  اهأك دا ©

 يم ه0 # 0# #

 ىلا اهل دولا هت را كب عال ريو“ طهيو اهي انلاقلا افا كافل 405 40 *

 ولد وأ اجرا كوبر هلا هب 236 اهجأ اهب هلا" 38, اقرت قت 7-8 06 د كا

 نا ءاهسا ره اهلا هك دوز لا 80 -اهار نا ده 960 0862 ركنا قم 1 4

 يا ا "اللا ل ول. و" . اها ل لاسر هر ه9 اة ره 187, 895 د8: -8 د 8
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 تي ا ها ذه ك0 2 اال ور #0" م ١ اق بكا 197 ىف# | داع 219 18

 ه0 ه0 “دهسا 6 اه“ ه6 هتلر هل ا دال ال را "نا ل هيب ل #19

 *ه 00و ها # ا # #

 * 00ه ##

* 00# ## # 

 * 00ه ها #

 ايا سدقملا نابرقلا ديع مايأ ةينامث نيب ام يذلا دحألا

 00 عوسي بلق ديع

 ,., .: . ةرضصتعلا دلعي ةيلاثلا نحألا

 . . . . ةرصنعلا دعب عبارلا دحألا

 . . . ةرصنعلا دعب سماخلا دحألا

 0 ةرصنعلا دعب سداسلا دحألا

 0 ةرصنعلا دعب عباسلا دحألا

 2100 ةرصنعلا دعب نماثلا دحألا

 ا علا دعب عساتلا دحألا

 . . + ةرضنعلا دعت رشاعلا :لجخألا

 ةرصنعلا دعب رشع يداحلا نيحألا

 * 0 »ع علا هلا »ل »لا »ل »ا هله ## »ا

 ٠ |. ىلا هولا هل هل هل هل هل »ل هله #ه # ا # ا#

 ©00 © #9 ا#إا »ا  ه# اها اهلا نا ذك 1 او هه اه وه. اه ماهعأ ل هو

 ه0٠ ٠ .٠
 هه هل هل ول هل هل هول هل ه0 هل ه0.

 عز دهنح 6 هلا دوا "لل ان له وب "نك < قر ميل ل“ ل و ٠ .

 بها ل ندا ا “ا دفن نه رو هع دق و “78 18 .٠ .٠ .٠

٠ .٠ .٠ ٠. 
 .٠ يل 2 ار ول وو دوس األ اور ول يجو



 نايرق شير

 ا ةرصنعلا دعب رشع يناثلا دحألا

 لا ا ةرصنعلا دعب رشع كلاغلا:دخألا

 2 ا ل ا ا ةرصنعلا دعب رشع عبارلا دحألا

 0 ةرصنعلا دعب رشع سماخلا دحألا

 را ل ةرصنعلا دعب رشع سداسلا دحأللا

 00 ةرصنعلا دعب رشع عباسلا دحألا

 100 ا ا ا ةرصنعلا دعب رشع نماثلا دحألا

 0 ل الا بيلضلا لبيع كعب لوألا دحألا

 1110102 بيلصلا ديع دعب يناثلا نوعألا

 ل ا بيلصلا ديع دعب ثلاثلا دحألا

 ل ا بيلصلا ديع دعب عبارلا نئنألا

 0 لا بيلصلا ديع دعب سماخلا دحألا

 00 أأ31131#1#31#3#11ز1 1 بيلصلا كديع دعب. سذانسلا دحألا

 * 00ه ## بياضلا كيغ كعب عباسلا دجال

 0000 ةيدرولا ةديس ديع لولا نيرشت ريش نع لوألا نحنألا

 * 000ه هه اا #
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 ١ه

 .٠ .٠ .٠ .٠ .٠ ا * ذهب ص حيفا 260 اها ان ه5: ىلا نإ مهو ول ا 987 9 «000 #00 # # #

 .٠ .٠ .٠ .٠ ا ل ا و يلا لا ١# ناسا“ #] هبا #0 18 ا ن1 . .٠ .٠ .٠

 ةبسنلا دحأ وهو داليملا لبق يذلا دحألا

 داليملا دعب يذلا ها

 مآ ه0 ا ما هلا كولا وهلا اهلا ل ده ١ اهرب 9< <92

 .٠ .٠ ما ره ردها اهل دوب هنا ار رشا د62 وا يي د روب #1 كف ل 9# 49 84ه .٠

 ه0 ه0 هه 0 0# # #0 #0 #0 * 00ه هت # ## ها © 1# ا#ا "دولا وا اا لنا اا” #  نوا ياوا  اا# ج5 لها ب ال

 ه © اه هه ه0 © © ه0 هه ه0 ©- ه0 © 0 هسا هل هه © ه0 ه0 ه0 هل#ا0 ه0 ه0 © 00ه © هاج جاه ه©#ا هه





 .كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماج تاروشنم

 ايجروتيللا دهعم

 مارا سيدقلا للا بوسنم نيوكتلا رفسل ريسفت ١987. ءانحوي تبات ١-

 ظ .كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماج ءينايرسلا

 ماذا .سيدقلا دنا .يياويسم جورخلا رفسل ريسفت ١9/7. ءانحوي تبات -؟

 .كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماج «ينايرسلا

 ةعماج ,ماغرض فسوي بيرعت 2١ ج «نمؤن ١1/5. «لودويت هيمرم-ير -“

 .كيلسكلا - سدقلا حورلا

 مارفا سيدقلا ىلإ بوسنم رابحألا رفسل ريسفت ١1984. ءانحوي تبات -؛

 .كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماج «ينايرسلا

 .كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماج ةيئاعرلا اًيجر هتبللا . «نيرضاحم ةعومجم - د

 بيرعت 25" ج «نمؤن «ناعالا ةايح رارسألا 2398 «لودويت هيمرم- يو -5

 .كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماج ؛,هاغرض فسوي

 .كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماج ءرارسألا ١. رم «,نيرضاحم ةعومجم ٠-

 .كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماج يالا ضرفلا ١31/107. «نيرضاحم ةعومجم -/

 حورلا ةعماج «م ٠45١ ميدق ينورام كايرف شير ١9/8. ءانحوي تبات - 5

 :كيلسكلا - سدقلا

 .كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماج :ةيسقطلا ةنسلا ١. ,نيرضاحم ةعومجم ٠-

 .كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماج ةيحبسال تاالنخلا . ١4٠6 «نيرضاحن ةعومجم ١١-

 ورلا ةعماج 159539 «قورللا ةانذبا ا #



 حورلا ةعماج «ينورالا سقطلا ي ريمازلا بتك ١9341١. ءانحوي تبات -145

 .كيلسكلا - سدقلا

 حورلا ةعماج «ىةيناسنالا م ولعلا و ايججر وتيللا ”١5537. «2نيرضاخح ةعومجم 5 ١-

 .كيلسكلا - سدقلا

 ,يعرم نيما بيرعت «54 ج «نمؤن «ةيقلخلا ١1997. «لودويت هيمرم-ير -5
 .كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماج

 - سدقلا حورلا ةعماج ,ةيناهرلا ةايللاو اًيجروتيللا ١. 1317 «نيرضاحم ةعومجم -7

 .فللسكلا

 - سدقلا حورلا ةعماج ءايح روتيللا يف ءارذعلا ميرم ١5315. ,نيرضاحم ةعومجم -

 .يايمكلا

 حورلا ةعماج «ةعيدقلا ةيورالل ليلكالا ةّتر ١9954. «سيسنرف يرسيبلا 8

 .كيلسكلا - سدقلا

 ٠- ,نيرضاحم ةعومجم ١1345. سدقلا حورلا ةعماج ءيحروتيللا ين ءادهشلا -

 .فاباسكلا

 سدقلا حورلا ةعماج «ةيسقطلا بترلاو تاحايزلا ١9357. «نيرضاحم ةعومجم ١-

 .ةاراوكلا ب

 .كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماج «تاّيجروتبل /١193. «ليئوناّمع يروخ -

 3 را ةيك اونا ةيييدكلا : قاف ينسخ نيكولا را 4آا لوب رهاط الاب
 .كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماج ءاهيلع ديزمو ةحقنم ” ط

 ١- ,نيرضاحم ةعومجم ١59177. سدقلا حورلا ةعماج ,يح روتيللا لافتحالا -

 .كيلسكلا

 حورلا ةعماج كيحروتيللا يف سدقلا حورلا ١5115. «نيرضاحم ةعومجم -" د
 .كيلسكلا - سدقلا

 - سدقلا حورلا ةعماج ايجروتيللا يف بآلا هللا . ٠.٠.٠ ؛نيرضاحم ةعومجم -

 .كيلسكلا



 - سدقلا حورلا ةعماج «ةّيحيسللا ةئشدتلا رارسأ . ٠.٠.١١ «نيرضاحم ةعومجم -/

 د لا

 ني يق ةديس ريد تاطوطخمللا يقطنم تبي 50١0١. «سيسنرف يرسيبلا -

 .كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماج

 .كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماج «ةبوتلا رس ٠٠٠١7. «نيرضاحم ةعومجم -

 ,كيلسكلا < سيقلا حورلا ةعماج .برلا موي *“.٠0٠. ,نيرضاحم ةعومجم -+.

 نيفلؤم :ايحروتيللا دهعم تاروشنم سراهف ٠٠١5. «ليسرام اياده ١"
 .كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماج ((5 1959-0٠05 تاعوضومو

 ةعماج ءاههوح و ضعبو ةّيكاطنألا تاّيجروتيللا ٠.١5. «نيرضاحم ةعومجم ١-
 .كيلسكلا - سدقلا حورلا

 ةعماج ؛دعا و لبقتسمو ديحب ضام ايحروتبللا دهعم ٠٠٠١. 5 «ليسرام اياده -7
 .كيلسكلا - سدقلا حورلا

 (تلحللال محلا ختنمانام (60.), 2005. 712/101 9ء5 15//0 ن ]4586 لعورب -*

 71 هه, ا<هكاتاع, [ئ5 121

 ءتبات انحوي يتابألا لل ةادذهم ثوحب .5.0.ه «(رشان) بويأ ناوهش -*ه

 .كيلسكلا - سدقلا حورلا ةعماج

 .تكلياسحلا

 :ةلبلسكلا

 - سدقلا حورلا ةعماج 2م ١/41 ايح يف نايَو شير /3٠١0. «؛ليسرام اياده -*/

 .كيلسكلا

 ةعماج ءايج روتيللا و ةيبعشلا ديلاقتلا و تادابعلا .". . ,نيرضاحن ةعومجم -5

 .(عبطلا تحت) .كيلسكلا - سدقلا حورلا
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 كياسككلا - نيدنقلا حوُرلا ةّصماحب تاروشنَم
 "0 ءاًيجروتيللا دسهعَم

 ١1 انحف نارق و
 2_ةٍحالَمَو حصن

 ايادهليسرام تخالا


